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RESUMO 

O efeito da rede social na Qualidade de Vida dos recém-reformados Europeus 

Embora o aumento da longevidade represente uma vitória das sociedades 

contemporâneas, este coloca o desafio de viver os anos adquiridos com qualidade. 

Reconhecendo que a passagem à reforma implica uma rutura com as rotinas de vida, que 

origina frequentemente uma diminuição na satisfação com a vida, e que o tempo vivido na 

reforma é cada vez mais longo torna-se essencial procurar meios que atenuem os impactos da 

reforma sobre a QdV. 

Partindo dos dados da quarta vaga do projeto SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement 

in Europe) e procedendo-se a uma análise das caraterísticas de rede social e nível de QdV, visa-

se conhecer os tipos de rede social dos recém-reformados e o seu efeito na QdV. 

Os resultados obtidos permitiram identificar quatro tipos de rede social para cada um dos 

géneros. Para os indivíduos do sexo masculino foram identificadas redes que designamos de (1) 

Familiar, (2) Extensas de menor integração social, (3) Amizade e (4) Extensa de maior integração 

social. Para os indivíduos do sexo feminino foram identificadas redes sociais que designamos de 

(1) Maior suporte emocional, (2) Familiar interativa, (3) Amizade e (4) Extensas de menor 

suporte emocional. O estudo da relação entre os tipos rede social e a QdV revela que as redes 

extensas de maior integração social (na amostra masculina) e de maior suporte emocional (na 

amostra feminina) promovem maior QdV do que as restantes. Conclui-se, assim, que o 

envolvimento em atividades e o suporte emocional assumem um papel determinante na 

diferenciação dos tipos de rede social em função do género.  

Com recurso a uma amostra intencional de conveniência centrada na realidade portuguesa 

realizou-se ainda um estudo de carácter qualitativo que confirmou a relação positiva entre rede 

social e QdV. A rede social assume um papel importante no amparo e no apoio ao recém-

reformado (através do suporte, da promoção de momentos de convívio social, da criação de 

sentimentos gerais de bem-estar emocional e do auxílio na reorganização dos tempos de vida), 

contudo, não tem poder suficiente para inverter uma visão negativista da reforma. 

A presente investigação contribui, assim, para um maior conhecimento do efeito da rede social 

na promoção de QdV dos recém-reformados.  

Palavras-chave: qualidade de vida, rede social, reforma. 





 

ix 

ABSTRACT 

The effect of the social network in the quality of life of recently retired Europeans 

Although an increase in longevity represents a victory for contemporary society, there is 

also the challenge of living with quality the years that were gained. Going into retirement implies 

a rupture with acquired routines which often leads to lower life satisfaction. In addition, time 

spent in retirement is increasing so it is essential to search for a means to mitigate the impacts 

of retirement on QOL. 

Using data from the fourth wave of SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 

and conducting an analysis on the characteristics of the social network and level of QOL, this 

paper has the goal of identifying the retiree’s types of social network and their effect on QOL. 

Our findings allowed us to identify four types of social networks for each gender. When it comes 

to males, we were able to identify the following networks which we have denominated (1) 

Familial, (2) Extensive with less social integration, (3) Friendship, and (4) Extensive with greater 

social integration. When it comes to females, we have identified (1) Greater emotional support, 

(2) Interactive familial, (3) Friendship, and (4) Extensive with less emotional support. 

The study of the relationship between the types of social networks and QOL reveals that extensive 

networks with greater social integration (male sample) and greater emotional support (female 

sample) promote better QOL than the remaining networks. It is thus concluded that getting 

involved in activities and having emotional support play a key role in differentiating network types 

according to gender. 

Using a convenience purposive sample focusing on the Portuguese reality it was also conducted 

a qualitative study which confirmed the positive association between the social network and QOL. 

The social network has an important part in supporting recent retirees (through support, 

promotion of social interaction, creation of general emotional well-being, and assistance in 

scheduling free time). However, the social network does not have enough power to reverse the 

negative view of retirement. 

The present investigation contributes to a better knowledge of the effect of the social network in 

promoting QOL in recent retirees. 

Keywords: Quality of life; social network; retirement. 
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INTRODUÇÃO 

As alterações demográficas ocorridas nas últimas décadas, resultantes da redução da 

fecundidade e do aumento da esperança média de vida, vieram colocar um conjunto de desafios 

aos governos, às famílias e à sociedade, em geral. O aumento da longevidade, por um lado, 

traduz uma vitória sobre a morte prematura (Fernandes & Botelho, 2007) e, por outro lado, 

coloca o repto na necessidade de viver os anos (adquiridos) com qualidade impondo assim uma 

maior responsabilidade coletiva e individual no processo de envelhecimento.  

As projeções do EUROSTAT (2016) relativamente às dinâmicas demográficas preveem que, num 

futuro (próximo), os desafios colocados pelo envelhecimento demográfico se agudizarão. 

Segundo este organismo, a população idosa da União Europeia tem registado um ritmo de 

crescimento mais rápido do que os restantes grupos etários da população, prevendo-se que, 

entre 2005 e 2080, a população com idade igual ou superior a 80 anos duplique. A mesma 

fonte revela ainda que, na Europa, os indivíduos com 65 anos têm em média mais 20 anos de 

vida (EUROSTAT, 2016a). Considerando a idade legal para a reforma nos diferentes países 

europeus (que se situa entre os 58 e os 67 anos de idade), constata-se que o período de 

reforma se tem tornado cada vez mais longo, ainda que exista um esforço político no sentido de 

ajustar a idade legal para a reforma à esperança média de vida. 

O aumento do número de anos vividos na situação de reforma coloca desafios sociais 

(representações sociais) e individuais (alteração das rotinas de uma vida de trabalho). Ao nível 

social, os reformados enfrentam um desafio que se prende com as representações sociais que 

lhes estão associadas, pois  apesar “… de todas as tentativas para permanecerem úteis (…) a 

sua imagem [dos reformados] permanece negativa por causa da sua inatividade profissional e da 

sua relativa dependência financeira” (Leleu, 1998: 67). Para além disso, a entrada na reforma 

está simbolicamente associada ao início da velhice (Gaullier, 1999) e consolida um desafio 

individual ao se materializar num dos momentos de viragem mais importantes na vida adulta. 

A transição para a reforma poderá constituir um desafio individual porque, por um lado, potencia 

um aumento do tempo livre e a libertação individual das exigências e desafios do mercado de 

trabalho e, por outro, implica uma rutura com as rotinas de uma vida. A diversidade de 

experiências que se podem vivenciar na reforma permite compreender que esta poderá 
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potenciar, quer efeitos positivos, quer efeitos negativos sobre o bem-estar individual (Fonseca, 

2005). Esta ambivalência é sustentada pelos estudos desenvolvidos, pois há os que afirmam 

que a reforma tem um efeito negativo sobre o bem-estar individual (Bonsang, Adam, & 

Perelman, 2012a; Mazzonna & Peracchi, 2012; Moor & Komter, 2012), outros estudos que não 

encontram relação entre estas duas dimensões (Bound & Waidmann 2007, Mojon et al. 2007, 

van Solinge 2007) e ainda outros que corroboram que a reforma é um acontecimento positivo 

para o bem-estar individual (Eibich 2015, Johnstona et al. 2009, Mojon et al. 2007). Deste 

modo, constatamos a dificuldade de relacionar um acontecimento de vida com o seu impacto na 

saúde/bem-estar, já que não é fácil distinguir os efeitos atribuídos ao acontecimento dos efeitos 

decorrentes de outras dimensões que atuam simultaneamente (Fonseca & Paúl, 2004). Assim, 

no sentido de perceber melhor a relação entre reforma e QdV, os estudos desenvolvidos 

recentemente têm introduzido nas suas análises alguns aspetos da vida humana que 

consideram ter influência nesta relação (reforma e QdV), como, por exemplo, a saúde mental 

(Bonsang, Adam, & Perelman, 2012a; Johnstona & Wang-Sheng, 2009), a atividade física 

(Alavinia & Burdorf, 2008; Eibich, 2015), os níveis de depressão (JE Kim & Moen, 2002; Mojon-

Azzi, Sousa-Poza, & Widmer, 2007) ou a rede social (Golden, Conroy, & Lawlor, 2009a; Howard 

Litwin, Stoeckel, & Roll, 2014). Dos diversos aspetos de vida humana considerados, o impacto 

da rede social na QdV dos reformados tem conseguido reunir bastante consenso. Na sua 

maioria, os estudos têm conseguido corroborar a existência de uma relação positiva entre rede 

social e QdV (Wichmann et al. 2013, Litwin & Stoeckel 2013, Kimberly & Litwin 2013, Börsch-

Supan & Schut 2013). A literatura reconhece ainda que a rede social amortece os impactos 

negativos sobre a QdV, impostos pelos acontecimentos de vida (como, por exemplo, a reforma), 

decorrentes do processo de envelhecimento (Paúl, 1997). Ao promover amparo, a rede social 

contribui, assim, para um aumento do bem-estar individual (Kawachi & Berkman 2001, Pinquart 

& Sörensen 2000, Bosworth & Schaie 1997), tornando-se um importante recurso para a 

manutenção ou melhoramento da QdV no processo de transição e adaptação à reforma. 

Considerando os desafios a nível macro e micro colocados em razão do aumento do número de 

anos vividos na situação de reforma, é necessário repensar a transição para a reforma e a 

própria reforma. É essencial procurar meios que evitem a repercussão dos efeitos perversos da 

reforma sobre a QdV dos reformados, de modo a responder ao desafio imperativo que se centra 

na manutenção da autonomia, da independência e da saúde pelo maior número de anos de vida 

possível. 
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A presente investigação procura contribuir para um maior conhecimento da relação entre a rede 

social e a QdV dos recém-reformados. Para este efeito, a tese foi organizada em vários capítulos.  

Os primeiros três capítulos referem-se ao enquadramento contextual, teórico e metodológico. O 

primeiro capítulo é relativo à problemática do envelhecimento e da reforma; o segundo é relativo 

à análise do conceito de rede social e de QdV (Capítulo II) e o terceiro relativo à metodologia 

adotada nos estudos empíricos (Capítulo III). Os capítulos IV, V, VI e VII são relativos à 

investigação empírica realizada com recurso a métodos quantitativos (Capítulos IV e V) e 

métodos qualitativos (Capítulo VI). O capítulo IV (Redes sociais e qualidade de vida dos recém-

reformados europeus: uma análise descritiva e comparativa) evidencia as similitudes e 

diferenças entre as características de rede social e o nível de QdV dos recém-reformados da 

Europa. O capítulo V (Relação entre características, tipos de rede social e Qualidade de Vida dos 

recém-reformados europeus) analisa, num primeiro momento, a relação entre as características 

de rede social e a QdV, considerando uma análise para a população geral e uma análise para 

cada um dos géneros; num segundo momento, identifica o tipo de rede social para a amostra 

total (recém-reformados) e para um dos géneros e analisa a sua relação com a QdV. O capítulo 

VI (O papel da rede social na Qualidade de Vida dos recém-reformados portugueses) procura 

compreender de que forma a rede social influencia a QdV dos recém-reformados. Por fim, o 

Capítulo VII inclui as conclusões gerais de toda a análise de dados desenvolvida, enquadra as 

limitações dos resultados obtidos e a reflexão sobre possíveis alternativas de política social 

focada nos recém-reformados. 
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ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL, TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

CAPÍTULO I – ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO E REFORMA 

1.1. Contexto Demográfico: envelhecimento 

Nas últimas décadas, a Europa tem envelhecido a um ritmo acelerado. Segundo o 

EUROSTAT, de 1980 a 2013, nos 28 países da UE, a esperança média de vida aumentou 19.8 

anos situando-se atualmente nos 80.9 anos (PORDATA, 2016a). O aumento da esperança média 

de vida das últimas décadas pode ser explicado por fatores como a consolidação de um conjunto 

de evoluções no domínio da medicina (preventiva e curativa) (Bernardino, 2005) e da conquista 

de melhores condições económicas e sociais (Fernandes & Botelho, 2007). O progresso nestes 

domínios proporcionou as condições necessárias para que as populações conseguissem viver 

mais tempo e em melhores condições de vida, culminando, assim, no aumento do número 

absoluto e relativo de indivíduos mais velhos nas sociedades atuais (Bernardino 2005). Os 

recentes dados estatísticos disponíveis confirmam esta situação. Nos últimos onze anos (2004 a 

2015), nos países da União Europeia, a população com idade entre os 65 e os 79 anos passou 

de 12.5% para 13.6% (EUROSTAT, 2016d). No mesmo período de tempo, verificou-se a mesma 

tendência para o grupo de indivíduos com 80 e mais anos, que passou de 3.9% para 5.3% 

(EUROSTAT, 2016c). Esta situação resulta do aumento da esperança média de vida associado 

ao aumento da idade média da mulher aquando do nascimento do primeiro filho (EUROSTAT, 

2016f), sendo que este último aspeto provoca uma retração na taxa de fecundidade (EUROSTAT, 

2016f). No que respeita à taxa de fecundidade, constata-se que, de 2008 a 2013, a Europa 

passou de 1.61 para 1.55 filhos por mulher (EUROSTAT, 2016f). Relativamente à idade média 

da mulher aquando do nascimento do primeiro filho, assistimos a um aumento gradual, tendo 

sido de 29.0 anos em 2001 e de 30.4 anos em 2014 (EUROSTAT, 2016b). A conjugação destas 

tendências demográficas (redução da fecundidade e aumento da esperança média de vida) 

explica o agravamento do índice de dependência de idosos1 nos países da União Europeia. 

Segundo dados do EUROSTAT (EUROSTAT, 2016c), nos 28, entre 2001 e 2015, o índice de 

                                                 
1 Índice de dependência de idosos - Relação entre a população idosa e a população em idade ativa. Corresponde ao 
número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa, ou seja, com 15 a 64 anos. (INE) 
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dependência de idosos passou de 23.5% para 28.8% e poderá atingir 51.0% em 2080 

(EUROSTAT, 2016e). 

A dinâmica da população portuguesa segue a tendência europeia. De 2005 a 2015, verificou-se 

também um duplo envelhecimento demográfico (Comissão Europeia, 2016). Esta situação 

resulta do aumento do número de idosos (65 e mais anos), acompanhado pela diminuição do 

número de jovens (0-14 anos) e do número de indivíduos em idade ativa (15-64 anos). Desde o 

início do século XXI que o nosso país regista um número de idosos superior ao número de jovens 

(PORDATA, 2016b). Esta situação provoca o agravamento do índice de envelhecimento que, de 

2001 a 2015, passou de 101.6% para 147% (PORDATA, 2016b). A esperança média de vida no 

nosso país registou um aumento de 19.9 anos no período de tempo compreendido de 1980 a 

2013 (EUROSTAT) e, segundo o PORDATA (2016a), a esperança média de vida situa-se 

atualmente nos 81.3 anos. Mais recentemente, assistimos também à retração das taxas de 

fecundidade e ao aumento da idade da mulher ao primeiro filho. Entre 2008 e 2014, a taxa de 

fecundidade em Portugal passou de 1.39 filhos para 1.23 filhos (EUROSTAT, 2016f)  sendo que 

a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho passou de 28.7 anos em 2001 para 

30.7 anos em 2014 (EUROSTAT, 2016b). As dinâmicas demográficas referidas (aumento da 

esperança média de vida e retração da taxa de fecundidade), assim como o fluxo migratório que 

tem vindo a ser negativo na última década (INE/PORDATA, 2017) explicam o agravamento do 

índice de dependência de idosos em Portugal que, segundo os dados do EUROSTAT, passou de 

24.2% em 2001 para 31.1% em 2015 (EUROSTAT, 2016b) e projeta-se que atinja os 68.2% em 

2080 (EUROSTAT, 2016e).  

Todo o panorama demográfico que se vislumbra nos dias de hoje e que se projeta para o futuro 

constitui, ao nível macro, um desafio para as sociedades do século XXI, com repercussões ao 

nível económico, financeiro e da saúde (Comissão Europeia, 2016). O aumento da esperança 

média de vida é um fenómeno positivo e sinónimo da evolução das sociedades, contudo, quando 

acompanhado pelo decréscimo da fecundidade torna-se um problema social (Lopes & Lemos, 

2012). Na última década, assistiu-se à diminuição do número de indivíduos de todas as faixas 

etárias exceto dos indivíduos com 50 e mais anos (EUROSTAT, 2016d). As estatísticas 

permitem-nos constatar que a percentagem de indivíduos com idades entre os 0 e os 14 anos 

diminuiu de 16.4% para 15.6% e a mesma tendência se verificou nos grupos de indivíduos com 

idades entre entre os 15 e os 24 anos e entre os 25 e os 49 anos (passando de 12.9% para 
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11.2% e de 36.5% para 34.4%, respetivamente). Com uma tendência contrária, surge a 

proporção de indivíduos com idades superiores a 49 anos que tem vindo a registar aumentos 

desde 2004 (o grupo dos indivíduos dos 50 aos 64 anos passou de 17.9% para 20.0%; dos 65 

aos 79 anos passou de 12.5% para os 13.6% e dos 80 e mais anos passou de 3.9% para 5.3%) 

(EUROSTAT, 2016d). Esta situação tem sido responsável pelo agravamento da taxa de 

dependência dos idosos e revela simultaneamente a incapacidade das sociedades atuais em 

promoverem a substituição das gerações. Os desafios impostos pelo envelhecimento relacionam-

se, assim, essencialmente com a redução das taxas de participação da população no mercado 

de trabalho e com as constantes pressões e riscos de sustentabilidade dos sistemas de saúde e 

de segurança social (reforma, pensões e prestação de cuidados) (OCDE, 2016; Villaverde Cabral, 

Ferreira, Silva, Jerónimo, & Marques, 2013). Ao funcionarem com recurso a mecanismos de 

financiamento que assentam essencialmente “…na equidade das relações intergeracionais, em 

termos de transferências financeiras, da competição nos mercados de trabalho e do apoio 

mútuo de todas as ordens que devem supostamente existir entre as diferentes gerações” 

(Villaverde Cabral, Ferreira, Silva, Jerónimo, & Marques, 2013: 12), os sistemas de segurança 

social das sociedades atuais têm no envelhecimento demográfico um obstáculo para o seu 

sucesso. Ao nível da saúde, toda esta situação torna-se ainda mais preocupante quando se 

constata que ao aumento da esperança média de vida não está associado um aumento do 

número de anos de vida saudável. Com efeito, os dados estatísticos relativos à União Europeia 

revelam que, em média, um indivíduo com 65 anos tem atualmente pelo menos mais 20 anos 

de esperança de vida e que, em 2060, passa a ter mais 4.5 anos, mas que a esperança média 

de vida saudável se situa nos 61.5 anos e não aumenta desde 2010 (OCDE, 2016). Estes dados 

comprovam a associação positiva que alguns autores defendem existir entre o aumento da idade 

e o nível de incapacidade, da debilidade da saúde e da dependência dos outros (apoios sociais e 

familiares) (Villaverde Cabral et al., 2013). Neste sentido, as orientações da OCDE direcionam-se 

para a necessidade de desenvolver esforços que permitam prevenir doenças e incapacidades por 

forma a minimizar os impactos negativos do envelhecimento demográfico sobre a saúde e sobre 

os sistemas de apoio social aos mais velhos (OCDE, 2016). É ainda importante realçar que o 

problema social levantado pelo envelhecimento demográfico não é de valorizar apenas pelo 

custo que este fenómeno representa para as sociedades mas também pela necessidade de se 

procurar e consolidar o lugar da velhice no contexto atual. Assim, “reposicionar o idoso no 

conjunto do sistema de relações intergeracionais constitui um imperativo democrático e um 
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desafio político que as sociedades envelhecidas enfrentam.” (Villaverde Cabral, Ferreira, Silva, 

Jerónimo, & Marques, 2013: 12). O envelhecimento demográfico afeta, portanto, os aspetos 

macro mas também tem repercussões ao nível micro das condições de vida e dos percursos 

individuais. O contexto demográfico anteriormente descrito determina que a última etapa de 

vida, comummente associada à reforma, seja mais longa que nas anteriores gerações 

(independentemente das alterações introduzidas em vários países no sentido de aumentar a 

idade legal para a reforma de forma a garantir a sustentabilidade da Segurança Social). Esta 

situação impele alterações ao nível do planeamento e da própria experiência da reforma, pois 

esta etapa de vida corresponde hoje, em média, a ¼ da vida humana. 

1.2. A situação de reforma 

Embora condicionada por contextos políticos, económicos e sociais, a entrada e a 

vivência da reforma constituem um grande desafio individual e a forma como é vivida e os 

impactos que daí resultam dependem também dos percursos de vida e das escolhas individuais. 

A reforma, ao corresponder a uma situação de vida que resulta simultaneamente da 

desvinculação definitiva das atividades profissionais e do acesso a uma pensão, provoca 

alterações indeléveis nas rotinas de vida dos indivíduos. A vivência desta etapa de vida poderá, 

assim, provocar efeitos positivos e/ou negativos sobre a vida dos indivíduos (A. M. Fonseca, 

2005). “Aposentar-se do emprego a tempo inteiro tem sido considerado como uma marca de 

passagem à idade adulta mais avançada “(Kim & Moen 2001: 83) e segundo Gaullier (1999), 

reformar-se representa a libertação individual das exigências e dos desafios do mercado de 

trabalho, permitindo ao indivíduo recuperar a centralidade de si mesmo. Contudo, esta etapa de 

vida implica também a reestruturação dos papéis sociais em muito influenciada por aspetos 

importantes da etapa de vida anterior (como, por exemplo, o trabalho, as tarefas desenvolvidas, 

o estado de saúde físico e mental, a satisfação geral com a profissão, a remuneração e, até 

mesmo, a rede de relações sociais desenvolvidas). Deste modo, a reforma poderá, por um lado, 

ser sinónimo de inutilidade e incitar ao surgimento de sentimentos de vazio (situação em larga 

medida provocada pela restrição dos contactos sociais desenvolvidos ao longo da carreira 

profissional e pela diminuição dos rendimento), provocando uma menor satisfação individual; e, 

por outro lado, poderá, também, ser sinónimo de maior tempo livre, maior possibilidade de 

desenvolver ou investir em novas competências ou atividades mais prazerosas, contribuindo, 

portanto, para uma maior satisfação e realização individual.  



 

9 

1.2.1. A reforma: refletida através das perspetivas teóricas do 

envelhecimento 

Nos estudos desenvolvidos em torno da reforma, é frequente a referência a teorias 

clássicas da Sociologia sobre o envelhecimento, como a teoria da desvinculação, da atividade ou 

da modernização que, embora tenham sido desenvolvidas no século passado (anos 40 e 80 do 

século XX), ainda hoje constituem uma importante ferramenta para a compreensão dos 

fenómenos decorrentes do envelhecimento. As teorias permitem, assim, estruturar e 

fundamentar os dados empíricos, mas também impulsionar novas pesquisas. “Desta forma, as 

teorias não são simplesmente comprovadas ou reprovadas, verdadeiras ou falsas, como aponta 

uma epistemologia positivista, mas as teorias podem ser produtivas para o conhecimento 

científico” (Doll, et al. 2007, p.8). Quando não é possível comprovar uma teoria, muitas vezes o 

caminho passa pela sua refutação (Karl Popper, 1974), gerando as teorias de confrontação que 

permitem simultaneamente a evolução dos estudos e a fundamentação de determinado 

fenómeno. Foi desta forma que surgiram duas teorias sobre o envelhecimento que irão ser 

analisadas de seguida: a teoria da desvinculação e a teoria da atividade.  

A teoria da desvinculação desenvolvida por  Cumming & Henry  no seu livro Growing Old: The 

process of Disengagement (1961) constitui a primeira tentativa de compreender o processo de 

envelhecimento, tendo por base a alteração das relações entre o indivíduo e a sociedade 

(Marshall 1999). O esforço teórico, desenvolvido no seio de uma teoria geral do envelhecimento 

e de carácter funcionalista, assentou no questionamento de todos os pressupostos 

gerontológicos acerca das intenções dos idosos em relação ao trabalho, ao considerar que as 

pessoas idosas desejam reduzir os seus contactos sociais retirando desta situação maior 

felicidade. Esta teoria coloca em dúvida o benefício da continuidade, isto é, da manutenção por 

parte dos idosos de funções que lhes promovam sentimentos de utilidade, pois considera que 

esse comportamento exacerba um doloroso confronto com o aproximar do fim de vida. As 

pessoas idosas são menos ativas que as mais jovens, sendo este um processo de desligamento 

natural e subjacente ao próprio envelhecimento. Assim, a teoria da desvinculação defende que a 

o “envelhecimento é um acontecimento mútuo e inevitável de retirada (…) resultando em 

diminuição nas interações entre a pessoa que está envelhecendo e os membros que compõem o 

seu sistema social (…) quando o processo de envelhecimento se der por completo, o equilíbrio 

que existia na meia-idade entre indivíduo e sociedade dará lugar a um novo equilíbrio 
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caracterizado por um certo distanciamento, por uma diminuição das relações sociais e por uma 

modificação no tipo de relacionamentos” (Doll, Gomes, Hollerweger, Pecoits, & Almeida, 2007, 

p. 14). Segundo esta corrente teórica, a desvinculação materializava-se na diminuição dos 

papéis sociais atribuídos e desempenhados pelos indivíduos, na retração dos contactos sociais e 

na alteração da natureza das relações sociais desenvolvidas (Caradec, 2010). Desta forma, a 

retirada da sociedade pode ser incitada, quer pelo indivíduo, quer pelo próprio sistema social. Ao 

nível individual, assiste-se a um “desinvestimento” nos papéis sociais por parte do indivíduo à 

medida que vai envelhecendo, concentrando-se mais no “eu” e, assim, afastando-se social e 

emocionalmente dos outros (Dias, 2005). Este processo, por sua vez, poderá ser reforçado pelo 

sistema social em que o indivíduo se encontra inserido visto que é esse sistema que dita regras 

de participação e comportamento de acordo com as “idades biológicas”. Assim, num mundo 

ocidental, o sistema social coloca um limite de idade no que respeita à participação no mercado 

de trabalho e impõe o momento no qual o indivíduo se deve reformar e retirar-se da vida ativa. 

Este procedimento provoca modificações que, segundo Cumming & Henry (1961), podem 

agrupar-se em três níveis distintos: a quantidade de contactos sociais, a qualidade desses 

contactos e a personalidade do indivíduo. Ao nível da quantidade de contactos sociais, é 

esperado que, durante o processo de envelhecimento, estes venham a ser reduzidos (afetando o 

número de pessoas, o número de contactos e o propósito dos relacionamentos). No que respeita 

à qualidade dos contactos, são esperadas alterações no estilo da interação entre os idosos e os 

membros da sua rede social (assiste-se a uma redução do envolvimento social). E, por fim, ao 

nível da personalidade, as modificações impostas pela desvinculação resultam numa maior 

“egocentricidade” à medida que se envelhece, o que resulta da diminuição da preocupação 

relativamente aos outros. Apesar dos fundadores desta corrente teórica pensarem que o 

processo de desvinculação é universal, consideraram também que este processo é afetado e 

diferenciado de acordo com o género. Ou seja, homens e mulheres apresentam um processo de 

desvinculação diferenciado que, em larga medida, encontra justificação nos diferentes papéis 

sociais que desempenham na sociedade, aos quais estão afetos diferentes modos de conduta. 

Considerando a época em que a teoria da desvinculação foi desenvolvida, aos homens era 

atribuído o papel social mais instrumental (de manter a família, garantir o sustento financeiro 

através do exercício de uma profissão fora de casa) e às mulheres era atribuído um papel mais 

ligado à família e de carácter socio-emocional (reforço e manutenção dos valores da família). 

Assim sendo, a diferente distribuição de tarefas por género dita(va) diferentes comportamentos e 
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expectativas. Embora com contornos diferentes, ainda hoje, assistimos a esta diferenciação de 

género nos mais diversos domínios da vida, o que justifica a análise frequente dos fenómenos 

segundo esta dimensão.  

Considerando a definição de desvinculação que, segundo esta corrente teórica, diz respeito a 

“um processo inevitável durante o qual muitas relações entre uma pessoa e os outros membros 

da sociedade são rompidas e aquelas que permanecem são modificados qualitativamente” 

(Damianopoulos, 1961, p. 211), a teoria da desvinculação assenta na ideia de universalidade da 

morte e da perda gradual de habilidades à medida que se envelhece. Embora os indivíduos 

envelheçam de um modo diferenciado, as condições deste envelhecimento acabam por ser 

comuns e transversais (Doll et al., 2007). A retração das interações sociais, provocada por uma 

incapacidade do idoso em manter ou estabelecer novos vínculos com a sociedade, permite uma 

maior liberdade e uma maior capacidade de preparação para o desligamento com a sociedade 

que ocorrerá definitivamente no momento da morte. A própria sociedade estabelece uma 

classificação etária que determina quando um jovem está preparado para assumir 

responsabilidades e quando um idoso deverá reformar-se, devendo este momento ocorrer, 

segundo esta teoria, antes da perda das suas habilidades. A perda de papéis centrais da vida do 

indivíduo (como, por exemplo, o profissional) leva a uma retração da vida social, dos contactos e 

do envolvimento social, o que poderá provocar crises de identidade e de moral, a menos que 

haja a substituição desses papéis por outros disponíveis neste período de desvinculação. 

Contudo, a teoria da desvinculação defende que a perceção do tempo de vida e do atingir o 

limite impelem ao desinvestimento e à menor energia, proporcionando as condições essenciais 

para a consolidação da desvinculação e não propriamente para a procura de novas ocupações.  

Os contributos desta teoria foram fundamentais para o desenvolvimento de políticas sociais e a 

consolidação de representações sociais da velhice. Contudo, também recolheram algumas 

críticas. Neri (2005) criticou a teoria da desvinculação pelo facto de ignorar os efeitos que 

algumas variáveis (como a classe social, a profissão, a escolaridade ou o género) têm sobre o 

processo de envelhecimento e a desvinculação. Este autor critica, assim, o carácter universal do 

processo de envelhecimento/desvinculação assumido pela teoria da desvinculação ao defender 

que o desligamento social poderá não ocorrer em todos os domínios da vida humana. Com base 

nestas críticas, surge uma nova versão da corrente teórica, desenvolvida por Havighurst, 

Neugarten e Tobin (Doll et al., 2007) que aponta para a diferenciação do processo de retirada ou 
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desligamento social. Estes autores defenderam que o envelhecimento não é apenas marcado 

pela retração do envolvimento e dos contactos sociais, mas, principalmente pela reestruturação 

qualitativa destes aspetos. Neste sentido, a personalidade assume um papel muito importante 

ao ser responsável por diferentes reações perante a perda ou manutenção do vínculo social.  

Com o intuito de superar as limitações expostas e as críticas relativas à universalidade 

subjacente à teoria da desvinculação, surgem os conceitos de “vinculação ou envolvimento 

compensatório” (Lehr, 2000). O recurso a estes conceitos é defendido pela necessidade de 

reconhecer a desvinculação como um processo não universal, no sentido em que, de facto, à 

medida que os indivíduos envelhecem, há a desvinculação de alguns papéis sociais (como, por 

exemplo, o papel social associado ao desempenho de uma profissão) mas também existe a 

compensação dessa perda através do envolvimento noutras atividades (como as relacionadas 

com a família ou com ações de voluntariado) (Lehr & Thomae, 2003). Esta nova abordagem 

aproxima-se do conceito de déprise, desenvolvido por Serge Clément e Marcel Druthe na década 

de 80 do século passado. Este conceito defendia que, à medida que o indivíduo envelhece, não 

há lugar à desvinculação, mas à substituição das antigas atividades por atividades novas que 

promovem maior satisfação com um menor investimento (Caradec, 2010). Esta nova 

abordagem incita à rejeição da associação do envelhecimento ao total desligamento social e 

promove a ideia de um envelhecimento associado a novas atividades (Idem). 

Para além do universalismo, também o carater funcional da desvinculação recebeu críticas. A 

teoria da desvinculação assenta na premissa de que a sociedade atinge o equilíbrio quando o 

processo de desvinculação dos mais velhos ocorre, pois, segundo esta teoria, a saída dos idosos 

do mundo produtivo abre a possibilidade de entrada dos mais jovens e este processo gera as 

condições essenciais para a estabilidade social. Portanto, segundo a teoria da desvinculação, a 

sociedade deveria promover a desvinculação dos idosos para, assim, manter o equilíbrio. Este 

aspeto foi criticado, pois justifica e reforça a exclusão dos idosos do mercado de trabalho 

(Caradec 2010) e da própria sociedade.  

A reflexão sobre as potencialidades e as fragilidades da teoria da desvinculação promoveu o 

surgimento de uma nova corrente teórica. Desenvolvida por Havighrust (1953/1961) em dois 

momentos distintos, a teoria da atividade surge num claro confronto à teoria da desvinculação. 

Num primeiro momento, Havighrust (1953) propôs tarefas desenvolvimentais enquadradas 
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numa perspetiva life span (ou seja, percurso de vida). Segundo o autor, as tarefas estipuladas 

possuem bases biológicas (amadurecimento físico), psicológicas (valores e expectativas) e 

culturais (pretensões da sociedade). A ideia central desta teoria consistia na manutenção das 

tarefas ao longo da vida, cujo sucesso da sua concretização promoveria a felicidade individual. É 

neste sentido que este esforço teórico se opõe claramente à teoria da desvinculação. Mais tarde, 

em 1961, o mesmo autor desenvolve um novo conceito em torno da teoria da atividade, o de 

“envelhecimento bem-sucedido”. Este conceito abrange as condições de vida, quer ao nível 

individual, quer ao nível social e é, ainda hoje, tema central em todas as sociedades que 

enfrentam o envelhecimento demográfico. Através deste esforço teórico, o “envelhecimento bem-

sucedido” poderá ser compreendido com recurso a teorias com pressupostos distintos, de que 

são exemplo a teoria da atividade e da desvinculação, visto este envelhecimento bem-sucedido 

depender, em última instância, da interpretação e personalidade individual. Assim, por um lado, 

existem indivíduos que encontram a felicidade plena na retirada e desvinculação, mas, por outro 

lado, existem outros indivíduos que atingem maior felicidade e satisfação ao manterem 

atividades e vínculos sociais (Havighurst, 1961). Neste domínio, as atividades que dizem respeito 

a “qualquer ação regular que possui uma rotina física ou pessoal instituída” (Lemon, Bengston, 

& Peterson, 1972, p. 513) podem ser divididas em “…três tipos de atividade: (1) atividade 

informal inclui relações sociais com parentes, amigos e vizinhos; (2) atividade formal, que 

aborda a participação em organizações formais, tais como associações e sociedades e (3) 

atividades solitárias que inclui as atividades como assistir televisão, leituras ou hobbies de 

natureza solitária” (Idem). 

Num segundo momento, a teoria da atividade ganha novos contornos através do estudo “An 

exploration of activity theory of aging: activity types and life satisfaction among in-movers to a 

retirement community” realizado por Lenmon et al. (1972). É neste período que surgem novos 

conceitos, como o de atividade, satisfação com a vida, mudanças de papéis, entre outros, e 

promovem-se esforços para entender a relação destes conceitos entre si. No estudo acima 

referido, os autores afirmam que as atividades informais (principalmente as realizadas com 

amigos) têm uma relação direta com a satisfação com a vida e têm um maior impacto neste 

domínio do que as atividades de cariz formal. No mesmo sentido, um estudo realizado por 

Longino e Kart (1982), confrontando três comunidades distintas, chegou às mesmas conclusões 

que Lenmon et al. (1972) consolidando a importância das atividades informais na manutenção 
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ou aumento da satisfação com a vida. “Em síntese, a teoria da atividade parte do pressuposto de 

que o envelhecimento bem-sucedido significaria a manutenção, pelo maior tempo possível, das 

atividades iniciadas na meia-idade, e estas, quando necessário, seriam substituídas” (Doll et al., 

2007, p. 9-10). A teoria da atividade defende, assim, que quanto maior a atividade maior será o 

nível de satisfação e de ajustamento das pessoas mais velhas. A teoria defende ainda que, 

através do envolvimento em atividades, os indivíduos conseguem atenuar os constrangimentos 

impostos pela perda de papéis sociais decorrentes do processo de envelhecimento, pois a 

manutenção ou o envolvimento em novas atividades promove a substituição e aquisição de 

novos papéis sociais, gerando sentimentos de pertença e utilidade social. “Assim, à medida que 

as pessoas vão saindo do mercado de trabalho, ou mesmo que vão deixando de ocupar papéis 

sociais, as pessoas mais velhas buscariam atividades compensatórias àquelas anteriores. Tais 

atividades têm como finalidade trazer maior satisfação à vida das pessoas adultas maduras e 

idosas, tornando-as mais ativas” (Doll et al. 2007, p. 12). A teoria da atividade tenta, deste 

modo, explicar os processos inerentes aos ajustamentos individuais perante as alterações 

impostas pelo avançar da idade. Embora o seu contributo seja ainda hoje reconhecido e potencie 

os estudos científicos e as práticas direcionadas para os mais velhos (como, por exemplo, o 

surgimento de respostas sociais que estimulem o desenvolvimento e/ou manutenção da 

atividade – os centros de dia, as associações de reformados, as universidades seniores, entre 

outras), também foi criticada pela assunção da universalidade dos estilos de vida na velhice e 

pelo uso indiscriminado do conceito de atividade. Tal como os autores revelam, os estilos e 

formas de envelhecimento dependem de diversas dimensões (sociais, económicas, financeiras, 

culturais, de saúde e bem-estar, entre outras) responsáveis pela heterogeneidade da “categoria 

social de idoso”. Esta teoria torna-se frágil pelo facto de ignorar acontecimentos e ruturas que 

ocorrem tipicamente nas idades mais avançadas (como a perda de capacidades e a morte de 

familiares ou pares) que inevitavelmente provocam limitações e constrangimentos para o 

desenvolvimento e envolvimento em atividades. Desta forma, embora a teoria da atividade 

constitua uma boa ferramenta teórica no estudo da QdV, da satisfação e do bem-estar dos mais 

velhos, tem subjacente algumas limitações no que respeita ao seu uso e à sua interpretação, 

pois potencia uma conceção de “antienvelhecimento”, ao consolidar uma visão generalizada de 

que, para se envelhecer bem, é necessário estar-se sempre ligado ou envolvido em alguma 

atividade. 
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Não obstante os contributos que as teorias acima retratadas assumem na compreensão dos 

efeitos do envelhecimento sobre a QdV, não podemos negligenciar a influência que a imagem do 

idoso e as representações sociais (dos idosos) assumem neste domínio. A teoria da 

modernização permite-nos compreender e refletir sobre o status2 e a importância dos mais 

velhos nas sociedades modernas. O papel e o prestígio do idoso têm vindo a sofrer alterações ao 

longo dos tempos e são também diferenciados em função da cultura ou da sociedade em causa. 

Contudo, já Simone de Beauvoir (1970) na sua obra La Vieillesse refere que a negligência sobre 

o idoso é uma realidade de longa data. A importância e o papel social do idoso dependeu 

sempre mais da classe social do que propriamente da idade. Toda esta temática é retomada 

num trabalho desenvolvido por Cowgill e Holmes (1972), ao proporem a teoria da modernização. 

Após a revisão de vários trabalhos sobre o prestígio do idoso nas diversas sociedades, estes 

autores concluem que, à modernização está associada uma diminuição do status do idoso. Mais 

tarde, em 1986, Cogwill consolida a teoria da modernização na sua obra Aging Around the World 

(1986), onde considera que a “modernização é a transformação de uma sociedade inteira de 

um estilo de vida dominantemente rural, baseado na força dos animais, com uma tecnologia 

limitada, com instituições pouco diferenciadas, pontos de vista e valores tradicionais e 

‘paroquiais’, em direcção a um estilo de vida predominantemente urbano, baseado em fontes de 

energia sem recursos aos animais, uma tecnologia científica altamente desenvolvida, instituições 

altamente diferenciadas, interligadas com papéis individuais segmentados e com perspectivas 

cosmopolitas com ênfase em eficiência e progresso” (Cowgill, 1986, pp. 185–6). A análise 

desenvolvida por este autor estrutura-se em torno de áreas-chave, como os aspetos 

demográficos, as configurações familiares, o regime económico, as atividades, o género, a 

religião e a educação que, de um modo direto ou indireto, provocam impactos sobre o status do 

idoso. Em relação aos dados demográficos, o autor coloca em evidência as configurações 

demográficas relativas ao processo de modernização, fortemente marcada pela retração da 

natalidade e o aumento da esperança média de vida, consolidando assim as chamadas 

“sociedades envelhecidas”. Este é o cenário partilhado por todas as sociedades contemporâneas 

desenvolvidas. Contudo, existem valores diferenciados nas sociedades no que respeita ao idoso. 

Por um lado, temos as sociedades centradas na família, em que o idoso é respeitado pelos seus 

familiares. Por outro lado, temos as sociedades em que se valoriza mais o trabalho, o 

                                                 
2 Status corresponde à posição na estrutura social (Linton, 1936). 
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individualismo e a juventude, em que o status do idoso é menos favorável. Os valores centrais 

destas últimas sociedades, refletem a configuração das sociedades modernas. No que respeita 

às configurações familiares, o autor refere que a família sempre representou a maior referência 

social para os idosos e, apesar das estruturas familiares sofrerem profundas alterações ao longo 

dos tempos, mesmo nas sociedades modernas, há uma tendência para que as diferentes 

gerações se mantenham perto umas das outras. “Apesar de todas as diferenças, Cogwill (1986) 

constata que as relações familiares constituem um fundamento importante da satisfação de vida 

dos idosos, tanto os contactos com as gerações mais novas, quanto as relações dos idosos com 

os membros da mesma geração, como irmãos e primos” (Doll et al. 2007, p. 22). Contudo, esta 

situação poderá sofrer alterações em situações de crise e retração financeira. Nestes períodos, 

há uma maior propensão para a ocorrência de fluxos migratórios, podendo ser responsáveis pelo 

afastamento das gerações e pelo isolamento social do idoso. Relativamente ao sistema/regime 

económico e ao papel social do idoso, Cowgill (1986) distingue as sociedades pré-

industrializadas das industrializadas, referindo que, nas primeiras, o idoso tende a manter as 

suas atividades económicas (embora com algumas adaptações ou ajustamentos), enquanto, nas 

segundas, ele torna-se reformado, refletindo uma categoria social que existe apenas nas 

sociedades modernas e cuja categorização assenta somente na idade biológica. Relativamente 

às atividades desenvolvidas pelo idoso, Cogwill (1986) destaca três padrões distintos: o primeiro, 

relativo à expectativa de ascensão (que se relaciona com o elevar da importância e prestígio do 

idosos com o avançar da idade); o segundo, relativo à expectativa de continuidade (que se 

relaciona com o desejo de manter as principais atividades mesmo com o avançar da idade) e, 

por fim, o terceiro, relativo à “parada abrupta” (que se relaciona com a entrada na reforma, que 

nas sociedades industrializadas é determinada por uma dada idade cronológica). Relativamente 

às diferenças de género, a teoria da modernização estabelece que as diferenças 

comportamentais entre homens e mulheres que se observam ao longo da vida tendem a 

esbater-se na velhice. A religião e a educação também assumem um papel fulcral nesta 

temática. É sabido que, nas sociedades primitivas, o conhecimento concentrava-se nas “mãos 

dos mais velhos”, onde o saber-fazer era consolidado com o avançar da idade. Atualmente, 

devido a aceleração social e à possibilidade de reter os conhecimentos de forma escrita e com a 

profissionalização da educação, o papel de “sábio”, atribuído anteriormente ao idoso, esbate-se 

à medida que o acumular de informações, com a inovação e o progresso, tornam o 

conhecimento dos mais velhos ultrapassado e antiquado. A posição social dos idosos tem vindo 
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a sofrer alterações ao longo dos tempos. Atualmente, a posição dos mais velhos é mais insegura 

do que nas sociedades anteriores, em que ao avançar da idade estava relacionado um aumento 

de prestígio e poder, detendo funções de relevo no seio familiar (Giddens, 2008). Assim sendo, a 

teoria da modernização confirma que o conceito de velhice está relacionado com o nível de 

modernização e é determinada por uma idade biológica imposta principalmente em sociedades 

modernas. A longevidade está relacionada de um modo direto à modernização. O aumento das 

pessoas idosas nas sociedades modernas permite a coexistência de várias gerações da mesma 

família, conseguindo os idosos desempenhar o papel de avós, bisavós e até mesmo trisavós. 

Ficou ainda claro que o status do idoso difere de acordo com o tipo de sociedade em que se 

encontra inserido. Assim, nas sociedades primitivas, os idosos ainda têm um grande valor, 

decorrente da ocupação de posições sociais com poder político e económico, enquanto, nas 

sociedades modernas, o seu valor é mais ambíguo e reduzido, estando o poder concentrado 

apenas nas “mãos” de poucos. A reforma, segundo esta corrente teórica, é uma criação ou uma 

construção da modernidade, em que os papéis de liderança se reduzem com o avançar da idade 

incitando, deste modo, o afastamento do idoso relativamente à sociedade. Desta forma, a teoria 

da modernização, embora se situe numa abordagem macro, permite-nos contextualizar e 

compreender melhor os desafios que os mais velhos de hoje enfrentam. 

Os três esforços teóricos explanados anteriormente, embora tenham sido alvo de críticas e 

apresentarem algumas limitações, constituem, ainda hoje, ferramentas muito válidas no estudo 

e nas reflexões sobre o envelhecimento. De um modo resumido, podemos perceber que a teoria 

da desvinculação é genuinamente sociológica ao recorrer à perspetiva funcionalista de Talcott 

Parsons para explicar o funcionamento das sociedades. Assume a sociedade como um sistema 

ordenado com papéis sociais bem definidos para os seus membros. De acordo com esta 

corrente teórica, os indivíduos são partes que entram e saem da sociedade em períodos prévia e 

socialmente determinados. Decorrente das críticas endereçadas à teoria da desvinculação, 

surgem conceitos, como o de “vinculação ou envolvimento compensatório” e uma nova teoria, a 

teoria da atividade. Esta teoria vem colocar em evidência a correlação positiva entre a satisfação 

de vida e o envolvimento em atividades. Embora também tenha assumido algumas posições alvo 

de críticas (como a utilização do termo atividade no seu sentido mais lato), ainda hoje, é muito 

útil e atual nos domínios da sociologia, da psicologia, da saúde, entre outros. Devido ao aumento 

expressivo do número de idosos e à consequente consolidação da chamada “sociedade 
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grisalha”, a tónica no envelhecimento e no estilo ou modo de envelhecer é cada vez mais 

enaltecida. Desta forma, as instituições internacionais como, por exemplo, a OMS, assumem 

como preocupação central a necessidade de se promoverem meios que permitam um 

envelhecimento bem-sucedido, com qualidade e satisfação, de forma a que se consiga dar “mais 

vida aos anos”. Por último, a teoria da modernização permite complementar a reflexão sobre o 

envelhecimento, ao concentrar-se nos aspetos macro que contextualizam o envelhecimento. A 

perspetiva assumida por esta teoria tenta clarificar os diversos aspetos que poderão, de um 

modo direto ou indireto, afetar o status do idoso, assim como as representações sociais que lhe 

são associadas. A teoria da modernização conseguiu demonstrar a relação negativa entre o nível 

de modernização e o prestígio do idoso, pois “… durante o processo de modernização (…) o 

status das pessoas idosas decai fortemente” (Doll et al., 2007, p. 25) e este aspeto permite-nos 

compreender algumas limitações impostas atualmente pela estrutura social aos mais velhos. 

A teoria da desvinculação, da atividade e da modernização tentam compreender, de um modo 

geral, a relação entre idoso, envelhecimento e sociedade. Embora com limitações, as três teorias 

ainda hoje são bastantes úteis e o seu recurso para a fundamentação de vários estudos na área 

do envelhecimento e da etapa da reforma é frequente. Por exemplo, a teoria da desvinculação é 

um ponto de referência essencialmente nos estudos que versam sobre as saídas transitórias (por 

exemplo, o desemprego) ou permanentes (a reforma) do mercado de trabalho. A teoria da 

atividade continua a recolher muitos adeptos, principalmente aqueles que atuam junto das 

populações mais velhas e aqueles que estudam a relação entre o desenvolvimento de atividades 

e a QdV. E, por último, a teoria da modernização promove um olhar muito útil para os dias de 

hoje que são pautados por mudanças constantes e diversas que influenciam o modo como 

concebemos o que nos rodeia. 

O carácter heterogéneo do processo de envelhecimento exige uma reflexão que englobe diversos 

aspetos da vida humana que podem ajudar a justificar os diferentes modos de adaptação às 

diferentes solicitações. Deste modo, o percurso de vida, o papel social e até a centralidade do 

emprego assumem relevância no sentido de enquadrar e complementar o conhecimento 

produzido pelas teorias anteriormente expostas. 

As diferentes experiências vividas no processo de envelhecimento, em geral, e no período da 

reforma, em particular, poderão ser explicadas com recurso aos pressupostos que sustentaram 
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a teoria da continuidade desenvolvida por Robert Atchley (1972). As perspetivas avançadas, quer 

pela teoria da desvinculação, quer pela teoria da atividade não contemplam as diferenças de 

personalidade ou as histórias de vida relativas a cada indivíduo. Elas promovem uma visão de 

sentido único, linear e obrigatório, no que respeita à adaptação ao envelhecimento (Barreto, 

1984). Contudo, essa visão torna-se insuficiente perante a complexidade dos fenómenos 

analisados. Se por um lado, conseguimos encontrar maior propensão para a satisfação em 

indivíduos com maior envolvimento social, por outro lado, também conseguimos encontrar a 

mesma tendência naqueles que se encontram mais “desvinculados” socialmente (Hoffman, 

Paris, & Hall, 1994). Embora o nosso objetivo se centre numa abordagem sociológica do 

fenómeno da reforma, não podemos ignorar que esta necessita de ser sempre contextualizada e, 

neste sentido, a teoria da continuidade, embora proveniente do domínio científico da Psicologia, 

aborda questões que poderão auxiliar a compreensão dos efeitos e formas de estar na reforma. 

Esta corrente teórica defende que o indivíduo está em constante desenvolvimento e adaptação 

às alterações que ocorrem na sua vida, mantendo os seus padrões de pensamento e o seu perfil 

de atividade. Deste modo, os indivíduos tendem a dar uma certa continuidade às relações 

sociais que estabelecem, mantendo o seu perfil, embora com adaptações forçadas e 

significativas que ocorrem aos diversos níveis. A teoria da continuidade sugere, assim, que o 

envelhecimento é um prolongamento da nossa existência e não propriamente um período final, 

em que a adaptação dos indivíduos à velhice é influenciada pela personalidade e pelo estilo de 

vida anterior. Segundo Atchley (cit. in Ballesteros, 2004, p. 48) há uma “alta probabilidad de 

associassón entre el passado, el presente y los patrones que pueden ser antecipados sobre las 

formas de pensar, actuar y relacionarse”. Segundo esta teoria, há um desejo de continuidade 

que motiva os indivíduos a prepararem-se atempadamente para as mudanças que irão ocorrer 

ao longo do processo de envelhecimento (Ballesteros, 2004, p. 48). Cornwell, Laumann e 

Schumm (2008) referem ainda que a “teoria da continuidade argumenta que as pessoas se 

acostumaram a certos papéis sociais e atividades sociais ao longo das suas vidas, e o que os 

adultos mais velhos tentam ativamente manter através das muitas transições que enfrentam” 

(p.186). Embora a teoria da continuidade tenha sido criticada pelo facto de menosprezar as 

estruturas de diversidade social (Bowling, Ann., Farquhar, 1991) (Bowling, 2008), esta pode ser 

um grande contributo no estudo e na compreensão da adaptação à reforma e do seu impacto na 

vida dos indivíduos, ao considerar que, independentemente das etapas de vida, os usos do 

tempo e as formas de estar individuais tendem a manter-se estáveis ao longo da vida. Assim, a 
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teoria da continuidade abre uma nova possibilidade de explicação e de compreensão das 

vivências diferenciadas na reforma que poderá estar associada aos diferentes percursos de vida. 

É neste sentido que os diversos estudos que recaem sobre o ajustamento à reforma citam e 

fundamentam as suas problemáticas com recurso ao papel social aliado à perspetiva de curso 

de vida (Kim & Moen, 2002; Lancee & Radl, 2012; Moen, Kim, & Hofmeister, 2001; Szinovacz & 

Davey, 2005). O conceito de papel social é fundamentalmente sociológico e diz respeito ao 

conjunto de “expectativas socialmente definidas seguidas pelas pessoas de determinada posição 

social” (Giddens 2008, p. 29). A teoria do papel social é, assim, utilizada no sentido de 

compreender as entradas e saídas impostas pela sociedade que determina os tempos e papéis 

sociais a desempenhar ao longo da vida. Numa perspetiva funcionalista (Talcott Parsons), o 

envelhecimento é encarado como um processo em que o aumento da idade implica a perda de 

papéis socias. Nesta visão, os autores concebem o papel social como algo inalterável e 

constante que é apreendido e desempenhado sem que haja lugar à negociação ou à criatividade. 

O indivíduo limita-se, portanto, a reproduzir aquilo que dele é esperado socialmente. Ao refletir o 

papel social desta forma, alguns autores concebem os indivíduos como passivos neste processo 

social. Vendo o papel social como um constructo dos comportamentos associados ao status, a 

importância desta teoria é relançada no domínio do estudo das transições de vida impulsionada 

pelo role allocation (atribuição/distribuição) de papéis sociais e socialização. “Role allocation 

refers to the processes by which roles are assigned to individuals and to the related dynamics of 

role entry and exit. Socialization refers to the processes by which social structure transmits to 

individuals the skills and attitudes compatible with the roles that they enact” (George 1993, p. 

354). Assim, os teóricos do papel social viam as normas sociais como referências culturais que 

permitem a distribuição/atribuição, incorporação do papel social e sua socialização como algo 

concretizado de uma forma rotineira e previsível. O processo de entrada e saída dos papéis 

sociais tem início nos momentos de transição de vida. Desta forma, a teoria do papel social 

constitui uma importante ferramenta para compreender o tempo e as etapas de vida, em geral, e 

da etapa da reforma, em particular. Através do termo socialização conseguimos compreender os 

mecanismos que atribuem aos indivíduos as habilidades necessárias para dominarem as 

transições de vida e simultaneamente desempenharem de forma eficaz as novas funções que 

lhes são imputadas. A teoria do papel social defende, assim, que as transições ocorrem de um 

modo automático, deixando pouco espaço para a interferência da estrutura social ou individual. 

Com o avançar dos estudos neste domínio, constatou-se a abordagem redutora da visão 
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funcionalista sobre o papel social. De facto, os indivíduos aprendem o papel social através do 

processo de socialização, mas assumem-no sempre numa dinâmica de interação social 

(Giddens, 2008). É neste sentido que a perspetiva de curso de vida (Life course perspective) 

assume relevância no estudo dos papéis sociais, sendo predominante no estudo da vida (Elder, 

Johnson, & Crosnoe, 2003). Através do estudo (pioneiro) desenvolvido por William Isaac Thomas 

(“The Polish peasant in Europe and America; monograph of an immigrant group” de 1918), em 

que o autor recolheu as histórias e trajetórias de vida dos imigrantes, relevou-se a necessidade 

deste tipo de abordagem (de carácter longitudinal) ser consolidada e investigada com maior 

frequência por parte dos sociólogos. O autor comprovou no estudo a importância de se captarem 

as experiências de vida para explicar e compreender a ocorrência dos fenómenos investigados. 

Desta forma, conseguimos compreender a importância da perspetiva do curso de vida e a sua 

mais-valia quando conjugada com a teoria do papel social para explicar a adaptação à reforma 

(Kim & Moen, 2002). A teoria do papel social tem implícitas diversas formulações relacionadas 

com o curso de vida, no sentido em que a entrada e a saída de um papel social é decorrente do 

envelhecimento, mas este processo é condicionado pelas experiências de vida individual. A 

reforma é concebida diversas vezes como um momento de vida em que ocorre a perda de um 

papel social central (o emprego) na determinação da identidade individual (Kim & Moen, 2002) e 

esta teoria torna-se atrativa pela visão que promove sobre a ligação entre a estrutura social e o 

comportamento individual.  

A partir da reflexão realizada neste ponto, conseguimos ainda constatar a importância e a 

centralidade do mercado de trabalho na determinação das etapas de vida das populações 

contemporâneas. As trajetórias de vida das populações são ditadas pelo mercado de trabalho 

que define essencialmente três etapas ou idades: a primeira, que corresponde à preparação e 

formação para o trabalho (que corresponder à infância e juventude); a segunda, que 

corresponde à atividade profissional e participação (vida adulta); e, por fim, a terceira, que se 

relaciona com a retirada definitiva do mercado de trabalho (idade da reforma) (Martin Kohli 1986 

cit in  Caradec, 2010). Embora, nos dias de hoje, a separação destes tempos de vida não seja 

tão linear, as dinâmicas impostas pelo mercado de trabalho continuam a ser imperativas na 

determinação das etapas de vida. Se antes ser velho era sinónimo de sabedoria (sociedade da 

manufatura), com a industrialização e decorrente divisão de trabalho e a estruturação dos 

grupos sociais em torno do trabalho, os mais velhos passam (e continuam nos dias de hoje) a 
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ter um espaço de influência muito reduzido. Deste modo, com a industrialização, os mais jovens 

ganharam o espaço na produção mecânica e os mais velhos foram dispensados (discriminação 

pela idade3) sob o pretexto de inutilidade. Na Europa, foi assim determinada uma idade em que 

os indivíduos deveriam deixar de trabalhar (Bismarck, 1886). Sendo o estatuto social e 

económico dos indivíduos ditado nas sociedades contemporâneas essencialmente pelo 

desempenho de uma atividade profissional, ser reformado significa estar numa condição de vida 

em que se verifica uma ausência de um papel socialmente reconhecido. A imagem do reformado 

é, assim, comummente associada a alguém que não produz, um indivíduo passivo que gasta 

recursos económicos estatais (quando adquire o direito a receber uma pensão). Estes aspetos 

contribuem fortemente para a consolidação da representação social ou imagem pejorativa do 

reformado (Moragas, 2003). Deste modo, constatamos também a construção social que subjaz 

à reforma enquanto etapa de vida mas também enquanto conceito. Conseguimos ainda 

perceber a centralidade do trabalho na vida individual, no sentido em que são as dinâmicas 

sociais associadas ao mercado de trabalho que ditam o momento de passagem à reforma. A 

problemática da reforma deverá ser refletida considerando, sobretudo, as implicações que esta 

tem na vida e na saúde do indivíduo. A saída definitiva do mercado de trabalho poderá levar à 

perda do estatuto que a profissão confere, assim como a identidade e consequente perda do 

reconhecimento social decorrente da atividade profissional, aspetos que poderão conotar a 

reforma como um momento de vida com “…alto risco para o equilíbrio e bem-estar psicológico 

da pessoa” (Cordeiro 1987, p. 235). A compreensão desta situação poderá ser feita através da 

analogia com o desemprego. À imagem da situação de desemprego que, segundo Paugam 

(1991), corresponde a uma situação em que se assiste à privação material, dependência, 

desfiliação e dissociação de laços sociais, também a entrada na reforma poderá ser vista como 

uma situação que se materializa pela rutura com a rotina de uma vida de trabalho, podendo ser 

responsável pela ocorrência de sentimentos de inutilidade social. Para além desses aspetos, ter 

uma profissão constitui um aspeto central na promoção de contactos sociais, de socialização e 

de identidade. A centralidade do emprego na vida adulta é, assim, indiscutível e a importância 

que este assume no bem-estar geral dos indivíduos tem justificado diversos estudos (Alavinia & 

Burdorf, 2008; Bonsang, Adam, & Perelman, 2012; Coe, von Gaudecker, Lindeboom, & Maurer, 

2009; Kim & Moen, 2002). Neste domínio, o trabalho desenvolvido por Marie Jahoda (1981, 

                                                 
3 Definição do termo ageism (idadismo). 
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1982, 1997) é essencial para a clarificação dos efeitos que a ausência de trabalho poderá ter na 

saúde individual. O modelo de privação latente de Jahoda (1981, 1982, 1997) é um esforço 

teórico multidisciplinar (que engloba aspetos de várias ciências, como a sociologia, a psicologia 

social, psicologia do trabalho e das organizações e a psicologia clínica), assumindo, assim, 

grande relevância na investigação e pesquisa em saúde pública, principalmente quando remete 

para os efeitos nocivos do “não trabalho”. O trabalho desenvolvido pela autora (psicóloga social) 

constitui uma reflexão de elevada relevância no campo do conhecimento sobre o papel do 

emprego na saúde individual. Através do modelo de privação latente, Jahoda desenvolve uma 

perspetiva sobre os efeitos do desemprego sobre a saúde mental dos indivíduos. No seu estudo, 

esta autora concebia o emprego baseando-se na distinção entre funções manifestas e latentes 

das instituições sociais, tendo como base empírica o trabalho desenvolvido por Merton. Nesta 

visão aplicada ao emprego, Jahoda considerou que os indivíduos desenvolviam um trabalho 

remunerado, essencialmente motivados pela procura ou necessidade de um meio de 

subsistência (que materializa a função manifesta do emprego mas também para obterem alguns 

“subconstructos não intencionais” decorrentes do próprio emprego. Estes “subconstructos não 

intencionais” correspondem ao que Merton definia de funções latentes. No desenvolvimento do 

seu trabalho, Jahoda considerou que ao emprego está subjacente um conjunto de funções 

latentes que definiu como: a estruturação do tempo, o contacto social, o propósito coletivo, o 

status e a atividade. Para Jahoda, estas funções latentes são resultado das exigências 

psicológicas e sociais ditadas pelas sociedades contemporâneas (Jahoda 1982, p.59), pelo que 

a sua satisfação é importante, se não mesmo crucial, para a obtenção e manutenção da saúde 

mental dos indivíduos. Assim, à perda do emprego está associado não só a privação de funções 

manifestas mas também as latentes que, em larga medida, são responsáveis pela diminuição do 

bem-estar individual. Neste modelo, o emprego assume um papel de potenciador de excelência 

das funções latentes, sendo possível verificar que o acesso a estas é proporcional aos efeitos 

positivos sobre a saúde mental individual (Jahoda, 1982). Embora o efeito e poder de mediação 

necessitem ainda de alguma consistência empírica, o modelo da privação latente recebeu 

recentemente suporte empírico, com alguns estudos a mostrarem que o acesso às funções 

latentes do emprego está, de facto, correlacionado com o bem-estar individual 

independentemente do contexto sociocultural (Brief, Konovsky, Goodwin, & Link, 1995; Creed & 

Macintytre, 2001; Creed & Reynolds, 2001; Evans & Banks, 1992; Feather & Bond, 1983; 

Haworth & Evans, 1987; Haworth & Paterson, 1995; Hoare & Machin, 2006; Isaksson, 1989; 
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Kilpatrick & Trew, 1985; Líria Núbia Alvarenga, Luciana Kiyan, Bianca Bitencourt, 2009; Muller, 

Creed, Waters, & Machin, 2005; Waters & Moore, 2002). Contudo, a grande parte destes 

estudos recaem sobre grupos de indivíduos que têm ocupação profissional ou que procuram 

uma e restringem, desta forma, os seus resultados e teorias apenas à força de trabalho 

disponível. Numa tentativa de ultrapassar esta limitação, Paul, Geithner e Moser (2009) 

desenvolveram trabalhos em que refletem sobre a importância das funções latentes do emprego, 

incluindo também na investigação indivíduos que se encontram fora do mercado de trabalho 

(estudantes, domésticos e reformados). Os autores justificam a inclusão destes últimos pelo 

facto de considerarem que as funções latentes do emprego correspondem essencialmente às 

necessidades humanas da população geral. Isto é, estar bem e saudável é objetivo não só da 

força de trabalho mas também de todos os indivíduos (Jahoda, 1982).  Através do estudo 

comparativo entre os desempregados, empregados e indivíduos fora do mercado de trabalho e 

os níveis de saúde mental, Paul, Geithner & Moser (2009) concluíram que os níveis de saúde 

mental são díspares e que, quando comparados com os empregados, os desempregados e os 

reformados apresentam menores níveis de saúde mental. Os mesmos autores constataram que 

os diferentes níveis de saúde mental, afetos aos diferentes grupos populacionais considerados, 

encontram maior explicação na ausência das funções e atividades inerentes ao desempenho de 

uma profissão do que propriamente na restrição ou retração financeira. Através dos dados 

obtidos, ainda foi possível estabelecer uma correlação entre depressão e ausência de estrutura 

do tempo, de atividades e interação social (algumas funções latentes do emprego). A 

centralidade do trabalho e o seu subjetivo padrão normativo (transversal a praticamente todas as 

sociedades modernas e desenvolvidas) consolida uma identidade profissional, geral e 

comummente confundida com uma identidade, constituindo este aspeto um reforço da 

importância do emprego no bem-estar individual (Cole, 2007). Como esperado, a privação das 

funções latentes do emprego está correlacionada com a angústia não só entre os trabalhadores 

e desempregados mas também entre os indivíduos que se encontram fora do mercado de 

trabalho. Quando os autores controlaram estatisticamente a influência da privação manifesta, o 

efeito da privação latente sobre a saúde mental manteve-se estável. Deste modo, os autores 

(Paul, Geithner, & Moser, 2009) conseguem comprovar que a influência das funções latentes 

sobre o bem-estar é efetiva. O trabalho desenvolvido por Paul, Geithner e Moser (2009) 

pretendeu acrescentar mais uma vertente ao modelo inicialmente desenvolvido por Jahoda ao 

incluir no estudo, para além dos empregados e desempregados, também indivíduos que se 
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encontram fora do mercado de trabalho. Os autores consideram que estes últimos, que também 

não têm um trabalho remunerado, diferenciam-se dos desempregados ao estarem indisponíveis 

para o desempenho de uma função profissional ou ainda por não se encontrarem ativamente à 

procura de emprego, o que lhes confere um “estatuto” diferenciado das dimensões 

consideradas primeiramente por Jahoda. Embora com as suas limitações, os estudos referidos 

anteriormente constituem uma mais-valia para justificar a presente investigação. Ao colocarem o 

emprego e as suas diversas funções (manifestas e latentes) como aspeto central na explicação 

do bem-estar individual, aqueles promovem uma importante ferramenta para o estudo e a 

compreensão da problemática subjacente ao ajustamento à reforma e ao bem-estar individual 

nesta etapa de vida. 

Podemos concluir, assim, que os diferentes comportamentos desenvolvidos pelos idosos (tal 

como os indivíduos de outras idades) encontram fundamentação teórica nas diferentes 

perspetivas descritas anteriormente. As teorias ajustam-se aos diferentes domínios e às etapas 

da vida e ajudam a explicar os comportamentos individuais na passagem e vivência da reforma. 

Podem visar simultaneamente desligar-se de um determinado domínio de vida (por exemplo, o 

domínio social ou cívico), manter-se ligado a outro (por exemplo, o domínio familiar) ou ainda 

aumentar a sua ligação noutro domínio (por exemplo, o domínio da amizade) (Fry, 1992). Assim, 

considerando a heterogeneidade subjacente à população idosa, Qualls (1992) afirma que cada 

perspetiva teórica promove apenas algum conhecimento sobre o processo de envelhecimento e 

de ajustamento aos diferentes momentos de vida, pelo que os contributos das diferentes teorias 

retratadas anteriormente permitem, em conjunto, compreender porque é que a passagem da 

reforma poderá, por um lado, ser algo positivo para o bem-estar individual e, por outro, 

desencadear sentimentos e experiências negativas (de vazio e desorientação) (Gaullier, 1999). 

Talvez decorrentes da visão antagónica relativamente aos efeitos da reforma sobre a saúde 

individual, os estudos desenvolvidos neste domínio também não são unânimes. Por um lado, 

encontramos estudos que corroboram os impactos nocivos da reforma sobre a saúde e bem-

estar geral dos indivíduos (quadro 1): 
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Quadro 1. Estudos que corroboram a relação negativa entre a reforma e a saúde ou bem-estar geral 

Referência Reforma e efeitos negativos sobre a saúde e o bem-estar geral 

Bonsang et al., 2012a A reforma tem um efeito negativo sobre o funcionamento cognitivo. 

Mazzonna & Peracchi, 2012 Os resultados corroboraram o previsto, ou seja, que à reforma está associado um declínio 
cognitivo justificado pela perda do incentivo ou estímulo cognitivo decorrente do desempenho 
da atividade profissional. 

 Moor & Komter, 2012 Os resultados sugerem que depois da reforma há um aumento do risco de acidente vascular 
cerebral. 

Behncke, 2009 Através das análise dos dados verificou-se que a reforma aumenta significativamente o risco 
de ocorrência de uma doença crónica. Contudo, as estimativas também indicam que a 
reforma tem diferentes efeitos entre os diferentes indivíduos. 

Coe et al., 2009 Foram encontradas associações negativas entre a reforma e o funcionamento cognitivo, 
independentemente do tipo de trabalho exercido antes da reforma. O aumento do tempo de 
reforma está relacionado com a diminuição da capacidade cognitiva.  

Alavinia & Burdorf, 2008 Em diversos países europeus estar fora do mercado de trabalho tem associado um menor 
nível de saúde e inatividade física. Doenças crónicas, o acidente vascular cerebral, a 
depressão, a diabetes (entre outras doenças) foram mais prevalentes entre os desempregados 
e os reformados, quando comparados com os empregados. 

Adam, Bonsang, Germain, & 
Perelman, 2007 

Reformados têm uma eficiência cognitiva menor que tende a diminuir com o aumento do 
tempo na reforma. 

Butterwortha, Gilla, Rodgersb, 
Ansteya, & Villamilc, 2006 

Entre os homens mais jovens, os reformados são significativamente mais propensos a 
desenvolver um transtorno mental, quando comparados com aqueles que ainda constituem a 
força de mercado. 

Dave, Rashad, & Spasojevic, 
2006 

Os resultados indicam que a reforma leva a um aumento, de 5 a 16% das dificuldades 
associadas à mobilidade e às atividades diárias, de 5 a 6% do desenvolvimento de doenças e 
de 6 a 9% no declínio da saúde mental. 

Kim & Moen, 2002 A transição para a reforma (considerando os últimos 2 anos) está associada a níveis mais 
elevados de bem-estar para os homens, mas estar reformado há mais tempo (“continuamente 
reformado”) está associado com maiores sintomas depressivos (entre os homens). 

Nota: afirmações adaptadas dos autores. 

Por outro lado, temos estudos que não encontram associações significativas entre as dimensões 

analisadas (reforma e saúde/bem-estar) e ainda outros que corroboram que a reforma é positiva 

para a saúde e bem-estar individual (quadro 2): 
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Quadro 2. Estudos que encontraram efeitos nulos ou positivos sobre a saúde e bem-estar geral 

Referência Reforma e efeitos nulos ou positivos sobre a saúde e bem-estar geral 

Eibich, 2015 Os resultados permitiram concluir que a reforma melhora o estado de saúde subjetivo e o 
nível de saúde mental ao mesmo tempo que reduz a utilização dos cuidados ambulatórios. 
Conseguiu-se perceber que o alívio do stress relacionado com a diminuição (ausência) da 
tensão do trabalho, o aumento da duração do sono, bem como o exercício físico mais 
frequente parecem ser os principais mecanismos através dos quais a reforma influencia a 
saúde. 

Halleröd, Örestig, & Mikael, 
2013 

A principal conclusão é que o bem-estar após reforma é, em primeiro lugar, uma 
consequência das vantagens e das desvantagens acumuladas ao longo da vida. O processo 
de saída do mercado de trabalho e o bem-estar no pós-reforma podem ser resultado desse 
processo. Não encontramos efeitos independentes do processo de reforma neste domínio. 

Johnstona & Wang-Sheng, 
2009  

Os resultados indicam que a reforma aumenta a sensação de bem-estar e melhora os níveis 
de saúde mental. 

Neuman, 2008 Os modelos mais subjetivos de alteração dos níveis de saúde indicam que a reforma preserva 
a saúde tanto nos homens como nas mulheres. Esta preservação pode ser mais percebida do 
que realmente sentida. Os resultados promovem, no mínimo, uma forte evidência contra a 
ideia estereotipada que a reforma prejudica a saúde. 

Bound & Waidman, 2007 Não foi encontrada nenhuma evidência de efeitos negativos nem positivos sobre a saúde 
derivados da reforma, pelo menos no caso dos homens. 

Mojon-Azzi et al., 2007  A curto prazo, a reforma não tem efeito sobre a saúde da maioria dos indivíduos. Mesmo nos 
casos em que o estado de saúde se alterou, a reforma teve primeiramente um efeito positivo. 
A reforma está associada a menores níveis de depressão e ansiedade. 

van Solinge, 2007 A análise dos dados permite constatar que a reforma não prejudica ou beneficia 
categoricamente a saúde. Os efeitos sobre a saúde variam de indivíduo para indivíduo e de 
acordo com as variáveis usadas para medir o nível de saúde. 

Ekerdt, Baden, Bossé, & Dibbs, 
1983 

Os resultados deste estudo permitem concluir que a reforma não exerce influência sobre o 
risco de deterioração da saúde. 

Nota: afirmações adaptadas dos autores. 

Embora os estudos não sejam unânimes relativamente aos efeitos da reforma sobre a saúde e 

bem-estar geral, não podemos ignorar o facto da passagem à reforma constituir um dos maiores 

momentos de transição da vida adulta, responsável por fortes alterações nas condições de vida 

dos indivíduos (Bosworth & Schaie, 1997; Raeymaeckers, Dewilde, Snoeckx, & Mortelmans, 

2008). Como tal, existem aspetos que geralmente estão associados aos momentos transitórios e 

de saída de papéis sociais, como sendo o surgimento e o confronto com novas dúvidas, a 

procura de papéis sociais alternativos e a necessidade de consolidar uma nova identidade 

(Ebaugh, 1988), que poderão abalar a estrutura individual e, assim, prejudicar (mesmo que 

temporariamente) a saúde e bem-estar dos indivíduos. 
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CAPÍTULO II- REDES SOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA 

2.1. Rede Social 

O conceito de rede social e o seu estudo, embora tenham sido originários da Sociologia, 

da Psicologia Social e da Antropologia, foi rapidamente disseminado pelas mais diferentes áreas 

de investigação (Guadalupe, 2010). Partindo da abordagem do comportamento individual, sem, 

no entanto, descurar a sua associação com as estruturas sociais, o estudo das redes sociais foi 

e é ainda um marco importante na superação da dicotomia sociológica entre o domínio micro e 

macroestrutural (Portugal, 2007). As redes sociais assumem, deste modo, elevada importância 

nos estudos do domínio da Sociologia ao permitirem uma sinergia perfeita entre a análise das 

relações empíricas com enfoque simultâneo, quer nas estruturas históricas e culturais, quer nas 

estruturas de ação individual. 

O estudo das redes sociais começou a ter maior intensidade na teoria sociológica a partir da 

segunda metade do século XX (Portugal, 2007). O primeiro estudo que versou sobre o papel das 

redes nos fenómenos sociais foi desenvolvido por John Barnes em 1954. A rede social pode ser 

entendida como “um conjunto de unidades sociais e de relações, diretas ou indiretas, entre 

essas unidades”, em que as unidades podem assumir um carácter formal ou informal e as 

transações um carater financeiro, informacional, instrumental ou emocional (Mercklé, 2004). 

Considerando o nível micro, a rede social corresponde ao “conjunto de seres com quem 

interatuamos de maneira regular, com quem conversamos, com quem intercambiamos sinais 

que nos corporizam, que nos fazem reais (…) é a soma de todas as relações que um indivíduo 

percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa anónima da sociedade (…) 

corresponde ao nicho interpessoal do indivíduo” (Sluzki, 1996, p. 42). Considerando o tipo de 

relações e o nível de estruturação da rede, podemos ainda distinguir redes sociais primárias e 

secundárias. A rede primária diz respeito ao “conjunto natural de indivíduos em interacção uns 

com os outros (…) formam a trama de base da sociedade e o meio de inserção do indivíduo” 

(Guédon, 1984, pp. 20–1). Este tipo de rede é constituído por elementos que se unem sem que 

haja algum tipo de formalidade ou obrigatoriedade na manutenção do relacionamento social, 

pois o laço que liga estas relações é essencialmente de cariz afetivo. A rede secundária, ao 

corresponder ao “conjunto de pessoas reunidas por uma mesma função, num quadro 

institucional” (Lacroix, 1990, p. 79), diz respeito ao conjunto de relações que são impostas num 
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contexto institucional ou formal, com objetivos claros e funcionais, assentes numa 

obrigatoriedade. Este tipo de relações tem um elevado nível de estabilidade ao basearem-se em 

regras oficialmente estabelecidas. Para além dos tipos de rede social (primária e secundária), a 

literatura indica três domínios centrais na análise e caracterização das redes sociais dos mais 

velhos, como sendo a estrutura, a função e a qualidade da rede (Fiori, Smith, & Antonucci, 

2007). A estrutura, que diz respeito ao modo como se estabelecem os relacionamentos dentro 

da rede (R. Adams & Blieszner, 1995), consagra dimensões que refletem a composição da rede 

(como, por exemplo, número de familiares ou amigos), a proximidade geográfica (entre os 

elementos da rede social), a frequência de contactos (entre elementos da rede), a dimensão da 

rede, entre outros aspetos (Fiori et al., 2007; H. Litwin, 2009). Por sua vez, a função da rede diz 

respeito ao tipo de “serviço” que os elementos da rede social prestam ao indivíduo. Ao assumir 

um carater maioritariamente de apoio ou suporte, a rede social denomina-se de rede social de 

suporte ou apoio social (Guadalupe, 2010). Alguns estudos captam esta realidade através de 

dimensões mais objetivas que refletem, por exemplo, a quantidade de apoio ou suporte 

promovido pelos elementos da rede (Gibney & Mcgovern, 2011; H. Litwin, 2009), ou através de 

dimensões de carácter mais subjetivo, como a perceção de apoio ou suporte recebido, ou que 

está disponível em caso de necessidade (Fiori et al., 2007). Por último, a qualidade da rede 

social é uma dimensão de carácter mais subjetivo que considera a satisfação geral do indivíduo 

para com os elementos da sua rede (Birditt & Antonucci, 2008; Deindl, Hank, & Brandt, 2013; 

Fiori et al., 2007). A literatura refere ainda que estes três domínios da rede social (a estrutura, a 

função e a qualidade da rede social) contribuem significativamente para o bem-estar na vida 

adulta e na velhice ( Fiori et al., 2007; H. Litwin, 2009). No que respeita à estrutura, os estudos 

revelam que a existência de uma rede social próxima em termos emocionais e o nível de bem-

estar têm uma relação positiva (Litwin et al., 2014; Netuveli, Wiggins, Hildon, Montgomery, & 

Blane, 2006; Constança Paúl, 2005). As redes sociais diversas, comparativamente às restritas, 

promovem maior bem-estar  (Fiori et al., 2007) e os laços da amizade assumem uma maior 

importância à medida que se envelhece (Litwin, 2007; Requena, 1994). As redes sociais mais 

extensas estão associadas a melhores condições cognitivas (Börsch-Supan & Schut, 2013) e o 

suporte (financeiro, instrumental, informacional e emocional) está associado positivamente aos 

níveis de saúde (Wichmann, Couto, Areosa, & Montañes, 2013). Estes fatores (a extensão da 

rede social e o suporte promovido pela rede) contribuem, de um modo geral, para um maior 

bem-estar individual. 
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Os efeitos positivos de algumas das características de rede social (citadas anteriormente) sobre a 

QdV parecem reunir, assim, bastante consensualidade na literatura (Golden et al., 2009a; Litwin 

et al., 2014; Netuveli & Blane, 2008; Wichmann et al., 2013). Contudo, as características que a 

rede social assume são resultado de um percurso de vida. 

2.1.1. A rede social ao longo da vida: o seu carácter dinâmico 

Apesar das barreiras que se colocam no domínio científico ao estudo das redes sociais, 

é possível depreender, com base nas informações e definições sobre as redes expostas 

anteriormente, que, apesar dos contactos e relacionamentos interpessoais poderem assumir 

alguma estabilidade num determinado período de tempo, as redes sociais são afetadas pelas 

alterações que ocorrem ao longo da vida (Tilburg, 1992; Wenger, 1997). O carácter dinâmico 

das redes sociais resulta dos contextos culturais e sociais em que a própria rede se desenvolve 

(Berkman, Glass, Brissette, & Seeman, 2000; Howard Litwin & Shiovitz-Ezra, 2006; Requena, 

1994; Viazzo, 2003; Wenger, 1997), assim como das diversas solicitações inerentes às 

diferentes etapas de vida (Fiori, Antonucci, & Cortina, 2006; Fiori et al., 2007; Tilburg, 1992). 

Como é sabido, aos ciclos de vida estão associadas algumas características ou fases específicas 

das redes sociais (Sluzki, 1996). Na primeira fase, que compreende os primeiros anos de vida e 

se prolonga até à idade adulta, assiste-se a uma curva de ascensão nas redes sociais, com a 

incorporação do indivíduo em diversos contextos, como a escola, as atividades de lazer e/ou 

trabalho. Na segunda fase, assiste-se a uma maior estabilidade das redes sociais, 

compreendendo, de um modo geral, acontecimentos, como o casamento, o nascimento dos 

filhos e a efetivação no mercado de trabalho. Na terceira e última fase, constata-se uma certa 

retração das redes sociais, resultante de um conjunto de relações que se vão extinguindo (Idem). 

A retração da vida social que se associa ao avançar da idade parece estar associada ao 

desaparecimento dos vínculos mantidos com pessoas da mesma idade ou geração (Sluzki, 

1996) e com a diminuição dos contactos desenvolvidos com indivíduos que não familiares, o 

que leva à concentração de grande parte das relações sociais no seio familiar (T. Antonucci & 

Akiyama, 1987b; Ham-Chande, Zepeda, & Martínez, 2003; Meléndez-Moral, Tomás-Miguel, & 

Navarro-Pardo, 2007). No fundo, esta retração associa-se às adaptações e aos ajustamentos a 

que os eventos de vida, típicos da velhice, obrigam. A entrada na reforma é disso bom exemplo, 

ao impulsionar mutações nos contornos e nos padrões da rede social do indivíduo. O abandono 

definitivo da vida ativa, por parte do indivíduo, provoca um conjunto de perdas relativas a laços 
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sociais – nomeadamente os laços sociais desenvolvidos em contexto laboral (Tilburg, 1992). 

Esta fase de vida (reforma) e o avançar da idade são, muitas vezes, responsáveis pela retração 

dos contactos e dos relacionamentos interpessoais (Daniel, Ribeiro, & Guadalupe, 2011) e 

condicionam a possibilidade de reestruturar esta dimensão social da vida humana. Esta ideia 

encontra fundamento teórico na teoria da desvinculação formulada por Cumming & Henry, na 

sua publicação Growing old: The process of Disengagement (1961) e que será mais à frente 

retratada com maior detalhe. Contudo, apesar das semelhanças que podemos encontrar nas 

redes sociais dos mais idosos, elas são muito singulares e a sua variação em muito é explicada 

pelo próprio percurso de vida (Arias, 2009).  

Algumas abordagens teóricas refletem e tentam compreender de um modo mais abrangente os 

mecanismos de “entradas e saídas” nas redes sociais, principalmente quando estas ocorrem 

durante o processo de envelhecimento. Assim, Thomése, Tilburg, Broese & Knipscheer (2005) 

abordam e refletem sobre o carácter dinâmico das redes sociais apoiando a sua recensão critica 

em três pontos centrais: o “convoy model”4, a troca social e a escolha pessoal.  

A primeira abordagem, “convoy model”, desenvolvida por Kahn & Antonnucci (1980), é 

resultado de correntes teóricas que versam sobre o papel e o envolvimento social. Segundo esta 

perspetiva, os indivíduos rodeiam-se de um conjunto de pessoas ao longo do seu tempo de vida 

com quem partilham e trocam apoio social. Porém, aos relacionamentos desenvolvidos estão 

associados diferentes níveis de proximidade, sendo os mais próximos determinados pelo 

envolvimento social e os mais afastados, pelas exigências dos papéis sociais desenvolvidos 

(como, por exemplo, os relacionamentos mantidos com os colegas de trabalho, que poderão 

mais tarde tornar-se próximos, mas que, num primeiro momento, foram possíveis e incitados 

através do desempenho de um papel social). Estando a rede social do indivíduo dependente 

quer das prioridades e/ou necessidades, quer dos diferentes papéis sociais desempenhados à 

medida que se envelhece a rede tende a ser alvo de modificações, na medida em que os 

diferentes relacionamentos vão servindo necessidades específicas que, por sua vez, também 

elas se alteram ao longo do tempo de vida. O envelhecimento acarreta, deste modo, alterações 

nas prioridades e/ou necessidades individuais e no desempenho de papéis sociais, tendo 

implicações/modificações mais expressivas nos relacionamentos que resultam do desempenho 

                                                 
4 Neste documento será usado o termo em inglês por desconhecermos uma tradução fidedigna. 
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do papel social, como, por exemplo, o papel social associado ao desempenho de uma profissão. 

À medida que se envelhece, os relacionamentos resultantes do papel social tendem a diminuir e 

os laços de parentesco tendem a ser reforçados. Contudo e apesar dos relacionamentos com os 

colegas de trabalho diminuírem em determinadas etapas de vida (como no desemprego ou na 

reforma), o tamanho das redes sociais permanece inalterado (Broese van Groenou & Van 

Tilburg, 2003), dando consistência empírica ao “convoy model”, que defende a capacidade 

individual de substituição e de renovação dos elementos da rede social ao longo do tempo de 

vida. 

Analisando agora as mutações que se verificam nas redes sociais sob o ponto de vista da “troca 

social”, abordagem desenvolvida por Blau (1954), as alterações na rede parecem decorrer das 

avaliações individuais constantes, relativamente aos relacionamentos sociais mantidos, 

comparando sistematicamente as trocas sociais que deles resultam. Deste modo, o indivíduo 

concede apoio aos elementos da sua rede social na expectativa de que esta ajuda seja recíproca, 

sendo a força ou intensidade desta relação social proporcional ao nível de reciprocidade que dela 

decorre. De um modo geral, a teoria da troca, centra-se no balanço individual sobre a 

reciprocidade do relacionamento social mantido, em que a dinâmica de troca justa permite a 

manutenção dos relacionamentos e das interações sociais. Em determinados momentos da vida, 

a noção de reciprocidade tende a ganhar um novo sentido. Por exemplo, após a reforma, os 

indivíduos tendem a manter relações sem que tenham por base a reciprocidade ou troca justa 

imediata, pois o reformado assume, muitas vezes, um papel em que dá mais apoio do que 

propriamente recebe. Esta situação é suportada por estudos anteriores que constatam o efeito 

positivo sobre a moral e o ânimo resultante da prestação de cuidado a outro(s) (Chen & 

Silverstein, 2000). Contudo, a reciprocidade e a troca justa, continuam subjacentes a este tipo 

de relacionamentos, embora não com a expectativa de retorno imediato, mas sim a médio e a 

longo prazo, isto é, o reformado investe neste tipo de relações com o intuito de criar um “social 

support bank” (T. C. Antonucci, 1990) que num futuro possa ser-lhe útil ao converter-se 

possivelmente em apoio na e à velhice (Tilburg, 1992). 

Por fim, as alterações ocorridas nas redes sociais podem ainda ser analisadas e entendidas 

como algo resultante das “escolhas pessoais”. São diversas as teorias que veem as trocas 

sociais de apoio e a reciprocidade como sendo fruto de escolhas pessoais, na medida em que os 

indivíduos concebem as suas redes como um meio de acesso a objetivos sociais altamente 
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valorizados (como, por exemplo, o estatuto social ou o bem-estar). Considerando a escolha 

pessoal como referência, as redes sociais dos indivíduos podem ser analisadas, quer pela teoria 

da seletividade socioemocional, quer pela teoria do capital social. Sendo duas teorias que 

convergem na conceção do indivíduo como gestor do seu mundo social, divergem no motivo que 

subjaz às escolhas individuais (envolvimento social ou escolha racional).  

A teoria da seletividade socioemocional, desenvolvida por Carstensen, Fung & Charles (2003), 

entende que a interação social é motivada pela busca de nova informação ou pela regulação 

emocional. Com o envelhecimento e o aumento da consciencialização da diminuição do tempo 

de vida disponível, os objetivos a curto prazo (regulamentação emocional) tendem a sobrepor-se 

aos objetivos de longo prazo (aquisição de nova informação). Assim, os mais velhos acabam por 

valorizar as relações sociais mais compensadoras, investindo cada vez mais nestas, 

desprendendo-se dos relacionamentos mais periféricos, o que, por vezes, provoca uma redução 

ou retração das interações sociais. A busca por momentos e situações emocionalmente 

positivos, em especial, por aquelas que dizem respeito aos relacionamentos sociais, resulta em 

comportamentos e sentimentos que fazem os indivíduos mais idosos sentirem-se bem 

(Carstensen et al., 2003). Com o avançar da idade, há, pois, uma tendência para priorizar os 

relacionamentos positivos do ponto de vista emocional e com os parceiros sociais já conhecidos, 

em vez de se investir em novos conhecimentos ou expandirem-se novos horizontes, havendo, 

deste modo, uma adaptação que resulta em novas formas de lidar com os eventos negativos da 

vida (Idem). Esta teoria reconhece que as necessidades emocionais são importantes durante 

toda a vida, mas a sua importância vai-se alterando, sendo a trajetória emocional mais elevada 

durante a infância e adolescência, assumindo novamente com maior importância apenas na 

velhice (Idem). À medida que a idade avança, as redes sociais dos indivíduos tendem a alterar-se 

pois os “… indivíduos mais idosos constroem selectivamente um mundo social e cognitivo que 

maximiza as compensações emocionais” (Carstensen et al., 2003, p. 119). A perceção da 

restrição do tempo de vida leva-os, desta forma, a privilegiar mais o presente do que o futuro, 

eliminando intencionalmente os relacionamentos sociais mais periféricos. Os indivíduos nesta 

situação de vida tendem, pois, a manter apenas os parceiros sociais que conhecem bem, com 

quem se sentem emocionalmente mais próximos, com quem desenvolvem ou investem uma 

maior interação e contacto social, resultando deste processo uma maior satisfação (Idem). É 

neste sentido que a teoria da seletividade socioemocional defende a diferença entre as redes 



 

35 

sociais dos mais velhos e dos mais jovens. Porém, é necessário ressalvar que todo este exercício 

ou tentativa explicativa assenta na ideia base de que “não é propriamente a idade a responsável 

pela alteração dos pontos de interesse e motivação, mas principalmente, a percepção de tempo 

de disponível” (Carstensen et al., 2003, p. 119). 

A teoria do capital social, desenvolvida a um nível individual por Bourdieu (1986) e a um nível 

comunitário por Putnam (2000), não se situa somente ao nível da justificação da escolha 

pessoal pela perceção do tempo de vida disponível ou pela regulação emocional. A teoria do 

capital social tenta também explicar as mutações de que as redes sociais são alvo (ao longo do 

tempo) através das oportunidades estruturais e dos investimentos específicos que condicionam a 

seleção dos relacionamentos sociais a manter. Deste modo, num nível pessoal, esta teoria 

explica que os indivíduos investem nos outros com o intuito de ter acesso a diferentes recursos, 

fomentando e mantendo determinada relação, tendo por base diferentes objetivos. Assim, os 

relacionamentos afetivos de carácter maioritariamente informal são estimulados pela procura de 

apoio e suporte não formal, enquanto, as relações formais servem outro tipo de interesses, 

como o acesso a oportunidades de emprego ou novos contactos interpessoais (Ziersch & Baum, 

2004). Este modelo de investimento nas relações sociais é bastante útil para a explicação da 

dinâmica dos relacionamentos e para o entendimento das modificações que ocorrem nas redes 

sociais dos indivíduos ao longo do tempo, mas principalmente para o entendimento das 

alterações das relações sociais aquando da ocorrência de certos eventos da vida, como sendo a 

reforma, por exemplo (van Duijo et al. 1999). 

À medida que se envelhece o número de amigos na rede social tende a diminuir (Hollinger & 

Haller, 1990), podendo este facto encontrar explicação, quer nas abordagens teóricas acima 

descritas, quer nas abordagens mais gerais sobre a homogeneidade etária usualmente 

caracterizadora das amizades que desenvolvemos (Guilley et al., 2005; Tilburg, 1992, Adams & 

Blieszner 1995) ou simplesmente pela modificação do significado da palavra “amigo” ao longo 

da vida (Wenger, 1997). Assim, seja qual for o mecanismo que opera por detrás da modificação 

ocorrida na rede social do indivíduo, as teorias anteriormente expostas, realçam o poder pessoal 

na escolha dos relacionamentos sociais que se desenvolvem e mantêm, ditando, quer o carácter 

homogéneo, quer heterogéneo que as redes sociais podem assumir. Contudo, é esperado que 

uma rede social mais homogénea possibilite, à partida, uma maior intimidade e que uma rede 

mais heterogénea promova uma maior diversidade de recursos e respostas disponíveis. Os tipos 
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de rede poderão assim, em diferentes contextos, sociais, culturais e até pessoais, surtir efeitos 

dissemelhantes sobre o bem-estar individual. Deste modo, o impacto que as redes sociais têm 

sobre o bem-estar é influenciado e dependerá em larga medida das necessidades individuais e 

do contexto de vida (Adams & Blieszner, 1995). 

 Convém, no entanto, referir que as experiências que resultam das redes sociais nem sempre 

são benéficas para os indivíduos. Pois, se por um lado, as redes podem promover experiências 

positivas, por outro, em determinadas situações, elas também resultam em experiências menos 

positivas, considerando que “para a maioria das pessoas, tanto as maiores alegrias como as 

maiores tristezas ocorreram no contexto de relações íntimas” (Carstensen et al., 2003, p. 111). 

A literatura tem evidenciado a importância dos familiares e dos amigos nas redes sociais dos 

indivíduos no seu processo de envelhecimento, pois, embora possam diferir em vários aspetos, 

as redes sociais dos idosos têm alguma uniformidade, ao serem geralmente compostas por 

familiares e/ou amigos (Fiori et al., 2007; Guilley et al., 2005). Torna-se, no entanto, essencial 

compreender e conhecer, algumas dimensões que poderão condicionar a configuração da rede 

dos idosos (Adams & Blieszner 1995) de modo a entendermos amplamente as suas dinâmicas. 

Os estudos desenvolvidos no seio das ciências sociais em torno dos mais velhos têm focado 

muito alguns conceitos, como o de felicidade e de bem-estar. Este aspeto recoloca a tónica nas 

condições objetivas de condição de vida mas também nas características macroeconómicas da 

sociedade, responsáveis por diversos efeitos sobre a QdV individual (Andersen, 2009). Um bom 

exemplo desta situação é a intensificação de estudos recentes sobre a importância do tipo de 

laços que unem os indivíduos aos elementos da sua rede social, assumindo, na generalidade, 

que os laços de amizade se revelam com maior importância à medida que a idade avança 

(Litwin, 2007; Requena, 1994) reforçando e consolidando as reflexões teóricas que defendem a 

centralidade da idade na moldagem do “social convoy” (Kahn & Antonucci, 1980). A essência 

dos laços que unem o indivíduo aos familiares e aos amigos é diferente. Os relacionamentos 

familiares são caracterizados pela literatura como sendo de carácter involuntário, tendo por base 

obrigações morais, culturalmente impostas e solidariedade familiar. No que respeita às relações 

de amizade, estas são consideradas de carácter voluntário, resultantes de escolhas e vontades 

pessoais, com base nas trocas recíprocas, sendo geralmente tidas na literatura como mais 

benéficas para o bem-estar que propriamente as relações familiares (Adams, 1996). Contudo, as 

redes sociais diversas, ou seja, aquelas cujos elementos que compõem a rede desenvolvem 



 

37 

relações de cariz quer familiar quer de amizade, são tidas como as que promovem maior bem-

estar (Fiori et al., 2007), ao permitir uma maior integração social e psicológica (têm e 

disponibilizam mais recursos) do que as redes de carácter mais restrito ou das que são apenas 

compostas por um tipo de laço (R. Adams & Blieszner, 1995). 

Alguns estudos revelam ainda que a composição das redes sociais serve diferentes funções e 

surte diversos efeitos sobre a saúde (Litwin, 2009). Se, por um lado, as redes compostas 

maioritariamente por amigos promovem maior bem-estar, na medida em que o relacionamento é 

estabelecido entre “age-peers” (Baltes & Smith, 2002; Litwin, 2009; Tilburg, 1992), por outro, 

este tipo de redes tendem a promover menor apoio instrumental (Johnson & Barer, 1997) do 

que as redes maioritariamente compostas por familiares.  

O capital social do indivíduo é, em geral e maioritariamente, composto por amigos e familiares e 

constitui uma ferramenta singular ao serviço das exigências da vida, promovendo ao indivíduo 

um apoio essencial no enfrentamento das solicitações e desafios da vida quotidiana. Assim, uma 

rede social que comporte amigos e família é potenciadora de um apoio mais estável (promovido 

pela família) e de uma maior capacidade de adaptação e ajustamento (amigos e vizinhos) 

(Wellman & Wortley, 1990), promovendo maior bem-estar do que as redes sociais de carácter 

mais restrito (Fiori et al., 2007) Contudo, é importante voltar a relembrar a responsabilidade do 

contexto social, político e económico sobre as redes sociais dos indivíduos. É necessário 

entender que mais do que o presente, o conhecimento do passado poderá auxiliar uma 

compreensão mais abrangente e sólida das escolhas e condicionantes individuais no domínio 

dos relacionamentos sociais desenvolvidos.  

As influências históricas que marcaram os países dos anos 20 aos 60 do século passado foram 

responsáveis por percursos de vida específicos, por motivações, valores e aspirações escolares, 

profissionais e familiares, muito características. Tomando como exemplo o nosso país, as 

gerações idosas de hoje, viveram períodos ao longo da sua vida bem distintos das gerações que 

lhes sucederam. Foram expostos a situações de pobreza, ausência de educação/escolaridade, 

fome, ditadura, guerras internacionais, movimentos nacionais de contestação, enormes 

disparidades entre ricos e pobres, acentuada e reconhecida diferenciação de género, valores 

fortemente assentes na lógica do trabalho, entre outras vulnerabilidades, que ditaram e ditam 

formas de estar e de ser muito próprias. E, embora o presente influencie a construção de uma 
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geração, o peso do passado é também muito relevante quando tentamos compreender os 

alicerces identitários. O modo como lidamos com as várias solicitações da vida, a ocupação dos 

tempos livres, as atividades de lazer que concretizamos, os valores que ditam as nossas atitudes 

e comportamentos, no fundo, as escolhas que assumimos, são reflexo dos princípios e vontades 

comuns relativos à geração a que pertencemos e à sociedade em que vivemos. As diferentes 

gerações são, desta forma, afetadas pelo tempo em que vivem e pelos modos semelhantes de 

socialização a que estiveram expostos. Daí, o estudo sobre uma qualquer geração, uma qualquer 

faixa etária, terá obrigatoriamente de considerar o passado e o presente desses indivíduos, 

assim como as condições sociais, económicas e históricas (entre outros domínios), pois estes 

domínios ditam opções, formas de estar e de reação. Não devemos, no entanto, cair na tentação 

de considerar que estes aspetos tornam as gerações em grupos de “indivíduos homogéneos”. O 

conhecimento destas situações permite-nos compreender formas de atuar, estar e de ser, 

responsáveis, em larga medida, pelas escolhas pessoais tomadas. Através da perspetiva do 

curso de vida, conseguimos apurar e entender algumas singularidades que podem influenciar as 

diversas dimensões que condicionam as configurações das redes sociais.  

2.1.2. Condicionantes da rede social 

Diversos aspetos, como o género, o estado civil, o rendimento e a educação, o nível de 

saúde, o local de residência e a participação em atividades, entre outros, ditam singularidades e 

vivências sociais específicas a uma dada geração, sendo frequente a sua inclusão nos estudos 

que versam sobre a rede social (Pinquart & Sorensen 2009; Fiori et al., 2007; Litwin, 2007; 

Okamoto & Tanaka, 2004). Torna-se, deste modo, relevante compreender os possíveis efeitos 

que cada uma das dimensões assinaladas poderá ter sobre a rede social dos indivíduos, em 

geral, e dos idosos, em particular. 

2.1.2.1. Análise da rede social: género 

A análise de género é frequente em análises científicas nos mais diversos domínios, 

sendo uma constante no estudo das redes sociais (Avlund, Lund, Holstein, & Due, 2004; G C 

Wenger, 1997). As diferenças de género confirmam-se em praticamente todos os estudos e os 

que versam sobre a rede e apoio social não são exceção (T. Antonucci & Akiyama, 1987a; 

Avlund et al., 2004; Borsch-Supan, Brandt, Litwin, & Weber, 2013; G C Wenger, 1997). Ao 

relegarem diferentes expectativas, critérios e experiências aos seus relacionamentos sociais, 
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homens e mulheres, acabam por desenvolver e manter redes sociais com traços distintos (T. 

Antonucci & Akiyama, 1987a). A tradição e a cultura são, em larga medida, responsáveis pela 

perpetuação das diferenças de género. A distribuição tradicional dos papéis sociais de acordo 

com o género, influencia (in)diretamente as configurações das redes sociais. As gerações 

sexagenárias contactaram com processos de socialização diferenciados das gerações atuais. Às 

mulheres foi-lhes confinada a esfera privada, com a atribuição de tarefas relativas ao casamento, 

prestação de cuidados e apoio aos familiares e a concretização das tarefas domésticas. Por sua 

vez, aos homens foi-lhes conferida atuação na esfera pública direcionada para o 

desenvolvimento de carreiras profissionais e uma condição económico-financeira mais autónoma 

e independente. A assimilação das condições sociais de género e as decorrentes “obrigações” 

diferenciadas para homens e para mulheres balizam as condutas e os relacionamentos sociais 

desenvolvidos. Diversos eventos de vida reforçam os papéis sociais tradicionalmente atribuídos 

segundo o género e influenciam o tempo disponível para o desenvolvimento de contactos sociais. 

É sabido que as mulheres promovem mais apoio e suporte que os homens (Schmid, Brandt, & 

Haberkern, 2012), sendo este aspeto responsável pela retração das possibilidades de contacto, 

influenciando (in)diretamente as configurações da rede social das mulheres. O nascimento de 

um filho ou a necessidade de promover apoio a um familiar incapacitado, por exemplo, exigem 

um ajustamento dos tempos de vida, em que as mulheres tendem a dedicar ainda mais tempo à 

esfera privada, dedicando-se mais intensamente às tarefas domésticas, à prestação de cuidados 

ou apoio social, ao acompanhamento dos filhos/familiares, o que muitas vezes dita o abandono 

do mercado de trabalho. Esta situação é responsável pela retração das possibilidades de 

contacto e estabelecimento de relações sociais com outros que não parentes. Perante os 

eventos de vida acima citados, os homens tendem a manter os tempos de vida inalterados, 

preservam a sua atividade profissional e, desta forma, mantêm estáveis as suas possibilidades 

de contacto social e relacionamentos com os outros. Atendendo à questão geracional, torna-se 

importante refletir que a maioria das idosas de hoje não tiveram contacto com o mundo laboral 

ou, se tiveram, foi de algum modo reduzido, o que poderá ter condicionado os relacionamentos 

sociais desenvolvidos fora do domínio familiar; enquanto os homens mais velhos, tiveram 

sempre uma ligação forte e intensa com o meio laboral, visto ser-lhes atribuído o papel de “chefe 

de família” cuja obrigação maior se concentrava no sustento financeiro da família.  
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Os resultados das diversas investigações realizadas no domínio das redes sociais são 

unânimes ao revelarem que o género, a par de outras características socioculturais (Berkman et 

al., 2000; H. Litwin, 2009; Requena, 1994; Viazzo, 2003), é responsável por diferentes 

condições de vida, formas de estar, agir e acesso às oportunidades, influenciando deste modo, 

as configurações das redes sociais dos indivíduos (Börsch-Supan & Schuth, 2013). “Homens e 

mulheres parecem ter diferentes expectativas, critérios e experiências e consequentemente, 

diferentes avaliações de seus relacionamentos íntimos de apoio” (T. Antonucci & Akiyama, 

1987b, p. 746). As mulheres nomeiam mais frequentemente confidentes que não o cônjuge 

(Lowenthal & Haven, 1968) e apresentam maior disposição para dar e receber apoio (Pinquart & 

Sorensen, 2006; Stokes & Wilson, 1984). O envolvimento de cada um dos géneros, nos 

diferentes contextos da vida quotidiana, como sendo o laboral, familiar, conjugal entre outros, 

determina as oportunidades de desenvolvimento e manutenção dos relacionamentos sociais e, 

consequentemente, as configurações da rede (Fischer & Oliker, 1983). As diferenças de género 

tendem a acentuar-se entre os indivíduos com idades mais avançadas, materializando-se na 

dimensão da rede, no tipo e na qualidade dos relacionamentos sociais (Börsch-Supan & Schut, 

2013; Guzmán, Huenchuan, & Montes de Oca, 2003a).  

2.1.2.2. Análise de rede social: estado civil 

O estado civil atua também (in)diretamente sobre as configurações da rede social dos 

indivíduos. Estar casado pode ser um fator protetor contra o isolamento social e o surgimento de 

sentimentos de solidão (Wenger et al., 1996), como também pode potenciar o risco de solidão e 

ausência de apoio aquando da morte do cônjuge (Essex & Nam, 1987; Lopata, 1979). O 

casamento acaba por condicionar os contactos sociais extra contexto familiar, principalmente 

nas mulheres, cuja entrada crescente no mercado de trabalho não foi acompanhada por uma 

diminuição dos encargos familiares e das tarefas domésticas tradicional e culturalmente a elas 

atribuídas. Com o casamento, as mulheres veem reduzido o seu tempo para o convívio social 

(Fischer & Oliker, 1983), limitando de um modo significativo as suas oportunidades de interagir 

e apoiar aqueles que não familiares (Aukett, Ritchie, & Mill, 1988). O casamento desincentiva 

(ambos os sexos) a procura de apoio e de suporte fora do ambiente familiar (Liebler & Sandefur, 

2002). Apesar das limitações e dos constrangimentos que o casamento coloca no domínio das 

configurações das redes sociais, os idosos solteiros, no entanto, apresentam maior carência de 



 

41 

apoio emocional quando comparados com os casados, ao não disporem das principais fontes de 

suporte, cônjuge e filhos (Tennstedt, Crawford, & McKinlay, 1993). 

2.1.2.3. Análise da rede social: rendimento e educação 

O rendimento e a educação, variáveis frequentemente utilizadas para determinar o 

estatuto socioeconómico do indivíduo, também desempenham um importante papel na 

determinação da rede social. Como temos vindo a refletir, as oportunidades de vida são, em 

larga medida, condicionadas pelo contexto em que vivemos sendo o estatuto socioeconómico 

uma variável muito importante na explicação das opções individuais tomadas. Por um lado, o 

maior nível de educação possibilita o acesso a um emprego mais prestigiante, ao qual está 

geralmente associado um maior rendimento (Ross & Willigen, 1997) e, por outro, o maior 

rendimento permite um maior e mais fácil acesso a bens materiais e a oportunidade de lazer e a 

atividades (George, 1992). Deste modo, conseguimos compreender a relação ou influência da 

posição socioeconómica e das configurações da rede social. Embora sejam conhecidos os 

benefícios que as relações de amizade têm sobre o bem-estar, as possibilidades de desenvolver 

e manter contactos com amigos não são as mesmas para todos os indivíduos (Adams & 

Blieszner 1995). Os estudos constatam que as mulheres com posições sociais e económicas 

mais vantajosas têm maior capacidade e propensão para terem confidentes do que as que se 

encontram numa situação mais desfavorável (Lowenthal & Haven, 1968). Contudo, o mesmo 

não se verifica relativamente à presença de familiares nas rede social, em que a variabilidade 

destes não é significativa quando comparados grupos sociais e económicos distintos (Broese van 

Groenou & Van Tilburg, 2003; Krause & Borawski-Clark, 1995). 

Outro aspeto estrutural da rede que também sofre com o diferente estatuto socioeconómico é a 

dimensão. As investigações desenvolvidas neste domínio constatam uma correlação positiva 

entre estatuto socioeconómico e dimensão da rede, assim, a um estatuto socioeconómico mais 

desfavorável, está associada uma rede com menor dimensão (Broese van Groenou & Van 

Tilburg, 2003). Deste modo, conseguimos depreender que os indivíduos com um estatuto social 

e económico mais elevado gozam de melhores possibilidades ao longo da sua vida, permitindo-

lhes um estado de saúde melhor e uma maior capacidade para lidar com as solicitações da vida 

de um modo independente, o que consequentemente possibilita uma maior integração social e 

maior satisfação com a vida (Pinquart & Sörensen, 2000). Esta situação, mais uma vez, 
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consolida a perpetuação e a reprodução das desigualdades sociais que é transversal aos mais 

diversos domínios da vida humana, em que os mais desfavorecidos, continuam a eternizar a sua 

vulnerabilidade que se agrava à medida que a disponibilidade de recursos e fontes familiares de 

apoio se retrai (provocado, por exemplo, pela atual tendência de diminuição drástica do número 

de filhos por casal) (Bengston, Rosenthal, & Burton, 1990). 

2.1.2.4. Análise da rede social: o nível de saúde 

O nível de saúde poderá também influenciar as características das redes sociais. Assim, 

se, por um lado, o maior nível de saúde tem associado maior propensão para o envolvimento em 

atividades sociais (Sirven & Debrand, 2012) e, consequentemente, maior interação social; por 

outro, os problemas e as limitações impostas pelo estado de saúde poderão condicionar as 

oportunidades de estabelecer ou manter contactos/relacionamentos sociais (Fiorillo & Sabatini, 

2011; H Litwin, 1998). A literatura não é unânime no esclarecimento do sentido desta relação 

(entre rede social e saúde), contudo, é sabido que, embora a saúde influencie a estrutura e 

qualidade dos laços sociais, a direção dominante nesta relação é que as redes sociais 

influenciam a saúde (Sirven & Debrand, 2012), sendo frequente os estudos que comprovam o 

carácter benéfico da rede social na saúde e no bem-estar geral (Avlund et al., 2004; Gray, 2009; 

Pinquart & Sörensen, 2000; Seeman, Lusignolo, Albert, & Berkman, 2001). 

2.1.2.5. Análise da rede social: envolvimento em atividades 

O envolvimento em atividades sociais também poderá influenciar as características das 

redes sociais, no sentido em que o maior envolvimento em atividades potencia um maior 

contacto e relacionamento social com outros que não parentes (Zunzunegui, Alvarado, Del Ser, & 

Otero, 2003). É sabido, por exemplo, que há diferentes disposições e níveis de envolvimento em 

atividades segundo o país de residência. O estudo desenvolvido por Litwin (2009) identificou 

uma maior predisposição por parte dos idosos dos países não-mediterrâneos para participarem 

em atividades quando comparados com os idosos de países mediterrâneos. Este aspeto poderá 

influenciar não só a própria composição da rede social (Zunzunegui et al., 2003) como a 

satisfação com a vida em geral (Pinquart & Sörensen, 2000; Wichmann et al., 2013). A 

participação em atividades sociais permite, assim, desenvolver contactos significativos (Litwin, 

2009) e relacionamentos que têm por base diferentes laços (que não os de parentesco), o que 
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contribui para uma rede social mais diversificada, aspeto que se encontra relacionado como um 

maior bem-estar geral (Litwin, 2009; Zunzunegui et al., 2003). 

2.1.2.6. Análise da rede social: o regime de bem-estar 

As características culturais estão, diversas vezes, associadas a um tipo de Estado Social 

ou regime de bem-estar5 (que se distinguem essencialmente pela despesa canalizada pelo 

Estado para o apoio aos indivíduos e às famílias, no sentido de garantir um padrão social 

aceitável independentemente das forças de mercado). O tipo de regime de bem-estar pode 

influenciar a rede social, na medida em que pode reforçar ou atenuar o papel da família na 

prestação do cuidado ao idoso. Assim, em países onde o Estado é menos interventivo no apoio 

social (como, por exemplo, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Hungria) e delega a 

responsabilidade de cuidar essencialmente na família, é esperado que as redes sociais sejam 

menos diversificadas e compostas maioritariamente por familiares. No sentido oposto, em países 

em que o Estado assume maior responsabilidade na prestação de apoio social, através da 

disponibilização de serviços profissionais de apoio (como, por exemplo, na Dinamarca, Suécia e 

Finlândia), é esperado que as redes sociais sejam mais diversificadas. 

2.2. Qualidade de Vida 

2.2.1. O desafio da multidisciplinaridade para a definição do Conceito 

Os primeiros contornos do conceito de QdV remontam a um período ainda antes de 

Cristo, contudo, o conceito somente foi disseminado após a Segunda Grande Guerra. Nesse 

período, a QdV era entendida como algo fortemente relacionado com as dimensões exatas e 

materiais (como o nível económico-financeiro). Neste período e nos EUA, a conceção 

mercantilista é colocada em causa, pois constatou-se que a um crescimento económico nem 

sempre estava associado um aumento da segurança pessoal e da confiança no governo ou na 

solidariedade familiar. É neste contexto que surge o interesse pelo enquadramento de outras 

dimensões da vida humana que permitissem conhecer, de um modo holístico, o bem-estar 

individual, constatando-se assim as limitações da conceção que se centrava somente nos 

aspetos económicos (Oliver, Huxley, Bridges, & Mohamad, 1996). A abordagem de QdV, mais 

                                                 
5 Os regimes de bem-estar serão explicados pormenorizadamente no ponto 2.3.1. do presente capítulo. 
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próxima do que hoje conhecemos, surge, então, em 1960 no relatório Commission on National 

Goals, onde é colocada a tónica na necessidade de incluir indicadores de outra ordem que não 

económica, para medir devidamente a QdV individual. A inclusão de outras dimensões da vida 

humana (como as sociais e as ambientais, por exemplo) surge numa tentativa de colmatar as 

lacunas subjacentes à definição e à compreensão do conceito (QdV). Duas décadas após a II 

Grande Guerra (anos 80 do século XX), o conceito de QdV generalizou-se e passou a ser “mais 

familiar” para a população em geral. Apesar das diferentes conceções e sentidos atribuídos na 

altura ao conceito, este tornou-se uma constante nos discursos de diversas personalidades. 

“Para uns (…) expressa-se pela quantidade de bens materiais, para outros dos bens espirituais. 

Para uns (…) baseia-se na opinião do próprio indivíduo, para outros na observação de 

especialistas. Para uns constitui uma dimensão objectiva, para outros, subjectiva” (Ribeiro, 

1994, p. 180). 

Nos dias de hoje, é assumida e amplamente reconhecida a abrangência deste conceito pelo 

facto de consagrar os diversos domínios da vida (Seidl & Zannon, 2004). O conceito de QdV 

sofre, contudo, com as limitações decorrentes da natureza do próprio objeto que mede, pois é 

difícil que haja um consenso sobre o que é melhor ou não para a vida, o bem-estar e a felicidade 

de cada indivíduo. Alguns autores confirmam que a QdV se associa ao nível de vida (dimensão 

mais objetiva do conceito), na medida em que os recursos materiais que o indivíduo dispõe 

(como, por exemplo, o dinheiro e o conhecimento) têm o poder de influenciar a QdV (Erikson, 

2009). Num sentido oposto, existem autores que, embora não negligenciem a importância que 

os recursos materiais, indicadores objetivos, têm sobre a QdV , acreditam que estes recursos 

não são suficientes para promover/avaliar a QdV, sendo necessário, também, incluir indicadores 

de carácter subjetivo (como, por exemplo, a autoperceção da QdV) (Campbell, 1981). Por forma 

a responder aos desafios colocados no que respeita à definição deste conceito, hoje assistimos a 

uma maior recetividade em aceitar a multidisciplinariedade que o conceito de QdV tem 

subjacente. 

Assim, surgem as duas tendências mais comuns no que respeita à determinação e 

compreensão deste conceito. Segundo Eliane Seidl & Célia Zannon (2004, p. 583), podemos 

verificar a tendência mais abstrata, em muito influenciada pela Sociologia. Esta conceção 

aproxima-se da conceção da OMS sobre a QdV que a define como “percepção do indivíduo sobre 

a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em 
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relação a seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL, 1995). A segunda 

tendência direciona a QdV para o domínio da saúde, que apesar de se assemelhar à tendência 

anterior, ao considerar a multidimensionalidade do conceito e a auto perceção dos indivíduos 

relativamente à sua QdV, inclui também especificidades relativas a doenças que os indivíduos 

tiveram ou ainda têm e as intervenções desenvolvidas nestes estados de saúde. A associação do 

conceito de QdV ao de saúde é desta forma inevitável. Se refletirmos sobre a definição clássica 

deste último conceito promovida pela OMS, em que a saúde é “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não simplesmente como a ausência de doença”, conseguimos 

perceber que esta conceção encerra uma modificação da perceção de saúde, que não engloba 

somente a ausência de sintomas de doença, mas exige, em simultâneo, iniciativas que 

promovam o bem-estar e QdV geral da população (Canavarro & Serra, 2010). 

Deste modo, chega-se ao consenso da necessidade de harmonizar o conceito de QdV em torno 

da sinergia entre os aspetos de carácter objetivo e subjetivo, pois a QdV decorre da coexistência 

de aspetos, como o nível de saúde e a disponibilidade de serviços (dimensão objetiva) e de 

aspetos como a autoperceção de saúde e de satisfação geral com a vida (dimensão subjetiva) 

(Fernández-Ballesteros, 1998). Cada um destes aspetos assume igual responsabilidade na 

determinação da QdV individual e a sua conciliação permite ultrapassar as fraquezas que cada 

dimensão tem. Conseguimos assim constatar que uma abordagem de carácter unicamente 

objetivo ou unicamente subjetivo será sempre incompleta quando se pretende conceber a QdV 

no seu todo. O conhecimento abrangente que se pretende com recurso ao conceito de QdV exige 

uma reflexão tanto ao nível macro (contextos políticos, sociais e económicos) como ao nível 

micro (autoperceções individuais) (Mihaela & Moise, 2011). Conclui-se, portanto, que a QdV deve 

ser um reflexo de um complexo conjunto de elementos que fazem parte da vida humana e a sua 

interação permite um conhecimento mais completo sobre a QdV (Hyde, Wiggins, Higgs, & Blane, 

2003). Este aspeto explica as diferentes abordagens que existem sobre a QdV, pois são 

decorrentes do tipo de objeto de estudo das diferentes disciplinas (como, por exemplo, a 

Sociologia – que concebe a QdV segundo uma perspetiva individual e social, colocando a tónica 

nos relacionamentos sociais; ou a Psicologia – que reflete sobre a QdV segundo a satisfação das 

necessidades materiais e não materiais dos indivíduos), em que cada uma devido ao seu olhar 

específico utiliza um modelo de análise diferenciado. 



 

46 

De facto, diversos desafios surgem no momento de definir QdV, os quais Moons, Budts, & De 

Geest (2006) sintetizam do seguinte modo: a confusão generalizada nos conceitos de saúde e 

funcionalidade; o consenso relativamente à coexistência das dimensões objetiva e subjetiva na 

avaliação de QdV; a frágil distinção entre indicadores e determinantes; o facto da QdV ser algo 

variável ao longo do tempo e a coexistência de componentes positivas e negativas que não são 

forçosamente percecionadas do mesmo modo pelos diferentes indivíduos (por exemplo, um 

mesmo acontecimento pode ser percecionado como algo positivo por um indivíduo e como algo 

negativo por outro). Já para Baker & Intagliata (1982), a análise e tentativa de definição do 

conceito de QdV enfrenta seis problemas: insuficiência teórica; ambiguidade na definição; 

insensibilidade das medidas para detetar a mudança; necessidade de saber mais acerca das 

flutuações de QdV; necessidade de normas para a população-alvo; e necessidade de uma 

perspetiva de QdV de consumidor. O conceito tem ainda de enfrentar a intrínseca relatividade 

cultural e individual. 

Todos estes obstáculos permitem perceber a razão, pela qual vários autores se limitam a 

abordar a QdV através de indicadores e de dimensões e não ousam definir o conceito (Schalock, 

Alonso, & Verdugo, 2003). Apesar de ser um conceito em voga nos dias de hoje, QdV continua a 

ser um conceito com definição ambígua (Moons et al., 2006), vaga, complexa e que permite (ou 

necessita) a inclusão dos mais diversos aspetos da vida humana, assim como a sua interação 

(Bowling et al., 2003). Conclui-se, então, que o conceito de QdV não tem ainda uma definição 

científica, unanimemente aceite. 

2.2.2. O CASP como medida da QdV 

O CASP (Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure) é um instrumento que foi 

formado tendo por base a teoria das necessidades humanas, desenvolvida por Maslow (1968). 

Esta corrente teórica constituiu um importante pilar para o desenvolvimento deste instrumento 

(CASP), no sentido em que, por um lado, argumenta e estabelece um conjunto de necessidades 

comuns a todos os seres humanos (que resultam da própria humanidade) e, por outro lado, 

rompe com as conceções clássicas ao revelar e reconhecer que a preocupação e as 

necessidades humanas não se centram somente na manutenção da capacidade de 

sobrevivência e de bem-estar físico. O modelo proposto por Maslow assenta numa hierarquia das 

necessidades (também conhecido por Pirâmide de Maslow) e defende que, quando as 
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necessidades básicas são satisfeitas, os seres humanos geram novas necessidades que vão 

procurar satisfazer. As necessidades previstas no topo da pirâmide são mais complexas e 

específicas (daí se encontrarem discriminadas no topo da pirâmide) e direcionam-se para as 

necessidades de autorrealização, felicidade e estima (Maslow 1968). 

A compreensão da QdV através do CASP assenta na análise de quatro domínios centrais de 

necessidades humanas, como sendo o controlo, a autonomia, a autorrealização e o prazer. O 

controlo refere-se à capacidade de intervir ativamente no próprio ambiente (Patrick et al. 1993). 

A autonomia diz respeito ao direito do indivíduo de ser e estar livre da interferência indesejada 

dos outros (Patrick et al. 1993). Por fim, a autorrealização e o prazer captam os processos ativos 

e reflexivos do ser humano (Turner 1995; Giddens 1990). O modelo proposto trata estas quatro 

dimensões de forma igualitária e inseparável, não os diferencia ou organiza de modo 

hierarquizado.  

O recurso ao CASP para a avaliação da QdV tem sido muito frequente. Existe um consenso 

generalizado na utilização deste instrumento, pois consagra várias dimensões humanas 

essenciais para a QdV dos indivíduos, em geral, e dos idosos, em particular. Hoje, os mais 

velhos desenvolvem novos interesses que a sociedade tem feito um esforço para acompanhar 

através da promoção de novas respostas sociais. Laslett (1996a) defende que os mais velhos 

vivem cada vez mais tempo com maior nível de saúde e rendimentos mais altos na reforma e 

que o avançar da idade devia ser considerado sinónimo de “crown of life”, já que cada um pode 

(ou atualmente consegue) decidir investir e desenvolver os interesses que entender. O 

surgimento das universidades seniores ou do turismo sénior constituem dois exemplos que 

comprovam a tendência desta faixa etária em romper com a rotina e os padrões ou estilos de 

vida que lhes são associados desde sempre. Estes aspetos refletem algumas dimensões 

enquadradas no CASP, como sendo a autorrealização e o prazer. A inclusão destes dois 

domínios na mensuração da QdV evidencia que ser um indivíduo livre de interferências indevidas 

ou ter apenas a capacidade de intervir no seu meio ambiente, sem efetivamente o fazer, não é 

mais suficiente para garantir uma boa QdV. Atualmente, os indivíduos têm a necessidade de 

sentir autorrealizados e de sentir prazer naquilo em que se envolvem, através de um processo 

reflexivo de autorrealização aquando do envolvimento em atividades por forma a obter, a partir 

destas, a felicidade. Deste modo, a QdV pode ser avaliada pelo grau em que os requisitos dos 

quatro domínios abrangidos pelo CASP (controlo, autonomia, autorrealização e prazer) são 
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satisfeitos constatando-se, assim, uma mudança de paradigma relativamente à perceção de QdV 

que anteriormente assentava no nível de saúde. Os dados estatísticos disponíveis comprovam 

esta tendência e indicam que as características da população idosa têm vindo a sofrer alterações 

ao longo das últimas décadas. Mesmo considerando a heterogeneidade subjacente à população 

mais idosa6, os “aumentos conseguidos na esperança média de vida e o aumento ou 

generalização do acesso a rendimentos não-estatais (pensões privadas, dividendos de acções ou 

rendas, alugueres) por parte dos reformados, justificam uma reavaliação das abordagens 

tradicionais no estudo da população com idade avançada, e consequentemente, no estudo da 

Qualidade de vida na velhice” (Hyde, Wiggins, Higgs, & Blane, 2003: 190).  

Apesar de muitas das orientações políticas (ou praticamente todas) considerarem a saúde como 

um indicador crucial e praticamente exclusivo na QdV, talvez fruto da maior parte dos estudos 

sobre a QdV se centrarem na avaliação objetiva e subjetiva do nível de saúde, cuja publicação 

dos resultados se encontra em grande parte nas revistas do domínio da saúde (enfermagem e 

medicina) (Moons et al. 2006), esta conceção é reflexo das características gerais das populações 

idosas do passado. Atualmente, este cenário não é assim tão geral nem linear. Os indivíduos 

mais velhos, em geral, e os que entram na reforma, em particular, gozam de um nível melhor de 

saúde e têm um estilo de vida mais ativo (Hirsch 2000; Scase & Scales 2000; Kerschmer & 

Pegues 1998) que anteriormente e apesar de a saúde ser uma dimensão essencial para a sua 

QdV não é mais assumida como única ou central. Neste sentido, o recurso ao CASP parece 

responder à necessidade de se enquadrar os diversos domínios da vida humana quando 

consideramos a QdV. E, embora a sua utilização possa ser limitada na comparação objetiva do 

nível de QdV dos indivíduos (no sentido em que cada indivíduo responde às questões de acordo 

com o seu próprio universo de significados e classifica o peso de cada domínio do CASP de 

acordo com a sua própria perceção de QdV), diversos estudos recorrem ao CASP para avaliar a 

QdV dos mais velhos (quadro 3): 

                                                 
6 Em que neste contexto é essencial diferenciar pelo menos duas categorias que são diversas vezes associadas à 
velhice, como sendo a 3ª idade (pautada por indivíduos “mais jovens”, saudáveis e com melhores condições 
económico-financeiras) e a 4ª idade (categoria composta por indivíduos com idades mais avançadas e que 
geralmente experienciam situações de doença - crónica, degenerativa e/ou sem cura – decorrentes do próprio 
processo de avanço da idade).  
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Quadro 3. Estudos que avaliam a QdV dos idosos através do CASP 

Referência Público-alvo Medida de QdV 

Litwin et al., 2014 50 ou mais anos CASP-12 

Börsch-Supan & Schuth, 2013 Reformados CASP-12 

Fonseca, Kapteyn, Lee, & Zamarro, 
2013 

50 ou mais anos CASP-12 

Nyqvist & Forsman, 2013 50 ou mais anos CASP-19 

Amit & Litwin, 2009 50 ou mais anos CASP-12 

Netuveli & Blane, 2008 65 ou mais anos CASP-12/CASP-19 

Wiggins, Higgs, Hyde, & Blane, 2004 65 a 75 anos CASP-19 

Hyde et al., 2003 65 a 75 anos CASP-19 

 

As diferentes investigações em torno da QdV encontram, assim, fundamento para o 

recurso ao CASP pelo realismo baseado e justificado na crença de que existem estruturas reais 

(no nível ontológico) que exercem um impacto nas nossas vidas independentemente da 

consciência que se tenhamos delas (nível epistemológico) (Byrne, 2002; Keat & Urry, 1975). 

Assim, a medida da QdV proposta (CASP) baseia-se num conjunto de necessidades reais, cuja 

ausência na satisfação de uma delas terá um efeito prejudicial na vida do indivíduo e a 

satisfação destes domínios terá o efeito inverso (ou seja, positivo). Deste modo, embora a 

importância dos itens possa variar para o mesmo indivíduo quando considerados diferentes 

períodos da sua vida, o CASP como medida de QdV, ao ser aplicado de igual modo a todos os 

indivíduos de um mesmo grupo etário, é capaz de garantir a comparabilidade relativamente à 

importância relativa das diferentes influências sobre a QdV, como, por exemplo, o contacto social 

ou a saúde. Tal como qualquer instrumento produzido, o CASP sofre também da 

subdeterminação de dados, como é compreensível, pois é impossível perguntar tudo e a todos. 

“A realidade social é um conjunto de fenómenos complexos e, portanto, há sempre uma lacuna 

entre os instrumentos que usamos e da realidade que pretendemos medir” (Hyde, Wiggins, 

Higgs, & Blane, 2003: p.191-2).  
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2.3. Relação entre Rede Social e Qualidade de Vida 

Apesar das dificuldades impostas pela multidisciplinaridade subjacente ao conceito de 

QdV, a literatura tem sido, de algum modo, consistente ao comprovar o impacto positivo das 

redes socias sobre a QdV (Gray, 2009; Seeman et al., 2001) e coloca em evidência a 

capacidade que a rede social tem na promoção do bem-estar individual (Avlund et al., 2004; 

Bosworth & Schaie, 1997; Pinquart & Sörensen, 2000) e na redução do risco de mortalidade 

(Pinquart & Sörensen, 2000; Shye, Mulloly, Freeborn, & Pope, 1995). Através de ações 

compensatórias, de influência de comportamentos e de promoção de meios de participação 

social (Berkman et al., 2000), as redes sociais assumem importância ao longo de todo o tempo 

de vida. “À semelhança do que se passa com indivíduos de outras faixas etárias, a existência de 

redes de suporte social são um importante elemento de bem-estar e saúde física e mental dos 

idosos.” (Paúl 2005: 284) O carácter benéfico das redes sociais é reforçado à medida que a 

idade avança, assumindo maior centralidade na QdV dos idosos (Paúl, 1997). Os mais velhos 

encontram-se expostos a acontecimentos típicos ou decorrentes do aumento da idade, assim 

como a momentos de transição (como, por exemplo: a reforma ou a viuvez) que marcam uma 

rutura radical com a rotina de sempre e, consequentemente, os obriga à adaptação a um novo 

estilo de vida (Raeymaeckers et al., 2008). A rede social poderá promover um aumento no bem-

estar individual (Bosworth & Schaie, 1997; Kawachi & Berkman, 2001; Pinquart & Sörensen, 

2000) e atuar como uma espécie de almofada que amortece os impactos negativos sobre a QdV 

decorrentes do processo de envelhecimento (Paúl, 1997). Embora os estudos desenvolvidos 

sobre o efeito das redes sociais no bem-estar individual não serem consensuais, a maioria 

estabelece de facto uma associação positiva entre estes dois elementos (quadro 4): 
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Quadro 4. Estudos que corroboram a relação positiva entre rede social e QdV 

Referência Efeito positivo da rede social sobre a qualidade de vida 

Wichmann et al., 2013 Pode-se observar que as relações sociais e o suporte social, sendo este emocional, 
instrumental ou informacional, favorecem a melhoria na saúde. 

Litwin & Stoeckel, 2013 Um maior nível de bem-estar está associado a redes sociais com maior capital social. Os 
inquiridos que não têm confidentes apresentaram menores valores de CASP-12. 

Börsch-Supan & Schut, 2013 Os resultados confirmam a existência de uma associação elevada e significativa entre 
redes sociais e saúde mental. Redes sociais mais extensas estão fortemente associadas 
com melhores capacidades cognitivas, maior bem-estar subjetivo (CASP-12) e menores 
níveis de depressão.  

Golden et al., 2009  Os resultados sugerem que as relações eletivas (nomeação por eleição) e envolvimento 
social são os "ingredientes ativos" da rede social com capacidade para promover a 
saúde nos anos mais tardios da vida. Ao maior envolvimento social está associada uma 
maior Qualidade de Vida. 

Sicotte, Alvarado, León, & 
Zunzunegui, 2008  

As redes sociais (familiares) estão associadas a uma menor prevalência de sintomas 
depressivos em homens e mulheres, independentemente da presença de stressores. 

Netuveli & Blane 2008 As relações sociais de alta qualidade aumentam a qualidade de vida nas idades mais 
avançadas. A maioria dos idosos avalia a sua qualidade de vida de um modo positivo, 
considerando para tal avaliação os contactos sociais, a dependência, a saúde, as 
circunstâncias materiais e as comparações sociais. Adaptação e resiliência podem 
desempenhar um papel importante na manutenção da boa qualidade de vida.  

Litwin & Shiovitz-Ezra, 2006 Diferentes tipos de RS têm efeitos distintos sobre o risco de mortalidade, contudo, há 
tipos de rede social que têm associado um menor risco de mortalidade. 

Netuveli et al. 2006 Os dados obtidos revelam uma relação significativa e positiva entre qualidade de vida e 
as relações de confiança com a família e amigos, a frequência de contactos com os 
amigos e boas relações de vizinhança. 

Giles et al. 2005 As redes sociais de amizade têm um carácter protetor relativamente à mortalidade. Esta 
relação mantém-se mesmo quando se controlam as variáveis demográficas, de saúde e 
estilo de vida. 

Guilley et al., 2005 A existência de amigos íntimos na vida dos mais velhos está significativa e positivamente 
associada à sobrevivência. No geral, o efeito protetor das relações sociais sobre a 
sobrevivência encontra-se mais relacionado com a qualidade dessas relações do que 
propriamente com a frequência dos contactos estabelecidos com a rede social. 

Nota: afirmações adaptadas dos autores. 

A identificação das características de rede com maior capacidade de atuar positivamente sobre a 

QdV é, assim, essencial para que se possam desenvolver estratégias preventivas (Wenger, 1997) 

e orientadoras de comportamento junto da população mais velha. Considerando a capacidade 

que a rede social tem em amortecer os impactos negativos sobre o bem-estar decorrentes do 

processo de envelhecimento (Paúl, 1997), o estudo sobre a relação entre rede social e a QdV 

dos idosos poderá potenciar o carácter benéfico da rede sobre o bem-estar e “dar mais vida” ao 
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número de anos adquiridos. Deste modo, os mais velhos poderão ter na rede social um 

importante recurso para um bem-envelhecer. Para atingir este objetivo, torna-se essencial 

conhecer o que justifica a heterogeneidade subjacente às redes sociais, pois não existe um tipo 

de rede social ideal, um tipo de rede social que, independentemente do contexto, promova 

efetivamente maior bem-estar nos idosos (Adams & Blieszner, 1995). Os estudos desenvolvidos 

refletem esta realidade, já que as suas conclusões, embora sejam de elevado valor, estão 

limitadas pelo tipo de variáveis disponíveis e introduzidas na análise, assim como pelas próprias 

características da amostra, o que diversas vezes promove a coexistência de múltiplas tipologias 

de rede social (Litwin & Landau, 2000). O estudo desta relação não pode, portanto, ignorar o 

efeito que as dimensões contextuais (nível macro) têm sobre a rede social e a QdV. Desta forma, 

alguns estudos revelam que o regime de bem-estar pode influenciar a rede social e a QdV. O 

regime de bem-estar poderá, por um lado, compensar a rede social dos mais velhos e potenciar 

(in)diretamente a QdV (como, por exemplo, em países em que o Estado assume a 

responsabilidade do apoio e suporte social). Ou, poderá, por outro lado, em países em que o 

Estado não disponibiliza medidas de apoio social, reforçar a fragilidade da rede social e não 

atuar sobre a QdV (como, por exemplo, em países cuja responsabilidade de apoio social está 

assente nos mecanismos morais e éticos que pautam a entreajuda familiar). Logo, o regime de 

bem-estar, poderá influenciar a configuração das redes sociais e, consequentemente, o nível de 

QdV. 

2.3.1. Regimes de Bem-estar na Europa 

A distinção dos regimes de bem-estar situa-se essencialmente ao nível da despesa 

canalizada pelo Estado para o apoio social. Diversas abordagens têm sido propostas para 

explicar a variabilidade da função social da família. No trabalho The Three Worlds of Welfare 

Capitalism (1990), Esping-Andersen distingue os países de acordo com o nível de despesa que 

direcionam para programas sociais de ajuda aos indivíduos e famílias no sentido de estes(as) 

manterem um padrão social aceitável independentemente das forças de mercado. Este autor 

desenvolveu uma das tipologias mais aplicadas que distingue três tipos básicos de regimes de 

bem-estar: o liberal, o conservador e o social-democrata. De um modo muito resumido, os 

estados sociais liberais (Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, UK, EUA) são definidos 

principalmente pela economia de mercado e pela prestação mínima do Estado social. São 

caracterizados por uma elevada estratificação social e por um domínio da prestação de 
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previdência privada, tendo como justificação base o princípio da liberdade. Por sua vez, os 

regimes conservadores (Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Itália) têm Estados Sociais que se 

caracterizam por uma maior não mercantilização (relativamente ao regime anterior) e 

marginalização do mercado na provisão do bem-estar com a enfatização do papel da família na 

prestação de apoio aos parentes embora sob o princípio da subsidiariedade. Por fim, os regimes 

sociais-democratas (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia) têm Estados de Providência que se 

caracterizam pela mercantilização do bem-estar e regem-se essencialmente pelo princípio da 

universalidade e igualdade, cobrindo todos os riscos (envelhecimento, reforma, invalidez, etc.). 

Mais tarde (1999), o mesmo autor redefine as tipologias anteriormente expostas e distingue 

regimes familialistas e não familialistas, descrevendo os primeiros regimes como aqueles em 

que a política pública é pautada pela delegação na família da responsabilidade de garantir o 

bem-estar dos seus parentes; enquanto os segundos se pautam por políticas que visam a 

redução da dependência do indivíduo perante o agregado familiar ou outros indivíduos com 

quem tem laços de parentesco. As tipologias originais de Esping-Andersen são bastante 

replicadas apesar de serem especialmente criticáveis no que respeita aos serviços sociais (Stoy, 

2014). Pois, “Esping-Andersen distingue os três regimes pelo grau de não mercantilização e pelo 

tipo de estratificação que eles produzem na sociedade” (Fenger, 2007: 6), em que a não 

mercantilização diz respeito à prestação de um serviço por direito e à possibilidade de um 

indivíduo se sustentar independentemente do mercado e da estratificação, que se refere ao nível 

da redistribuição, universalidade e solidariedade imposta pelo estado de bem-estar (Idem). Ao 

basear-se em indicadores que se mostraram insuficientes para identificar as variações de 

familialismo, já que medem o resultado das estruturas familialisticas, mas não refletem sobre 

essas estruturas nem sobre a relação dessas estruturas com o resultado (Leitner, 2003). Leitner 

(2003) critica, assim, a proposta de Esping-Andersen ao defender que “se o familialismo 

significa que a política pública quer que a família garanta o bem-estar dos seus membros, as 

formas e os meios utilizados para se cumprir esse objetivo devem estar no centro da análise.” 

(Leitner, 2003, p. 357). Deste modo, embora o trabalho de Esping-Andersen (1990, 1999) 

constitua um marco importante no domínio da análise comparativa entre países, incitou o debate 

em torno do método a utilizar na definição dos regimes e tipologias de bem-estar, levando ao 

surgimento de propostas alternativas (Arts & Gelissen, 2002; Bambra, 2007; Leitner, 2003; 

Pierson, 2000). A proposta de Leitner (2003) assenta no estabelecimento de uma tipologia dos 

regimes de bem-estar, descrevendo os tipos de familialismos, considerando não apenas as 
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políticas para aliviar as famílias da prestação de cuidados mas também as que promovem 

ativamente o cuidado familiar. Para a construção da sua tipologia, considerou os direitos de 

tempo (por exemplo, licença de cuidador), as transferências diretas ou indiretas (por exemplo, 

prestações pecuniárias) e os direitos sociais relacionados com a prestação de cuidados (por 

exemplo, pensões específicas) praticados nos diversos países no que respeita aos cuidados 

prestados a crianças e idosos. O regime de bem-estar familialista explícito caracteriza-se pela 

delegação da responsabilidade de prestar cuidados e assistência aos idosos na família, em que 

este auxílio é compensado financeiramente e onde existe uma fraca cobertura de serviços de 

apoio, como, por exemplo o serviço de apoio domiciliário (Áustria, Bélgica, França, Alemanha e 

Suíça). No regime de bem-estar do tipo familialista implícito, o estado delega completamente a 

responsabilidade de apoio e cuidados do idoso à família, não disponibilizando compensações 

financeiras nem serviços públicos formais neste domínio, incentivando o apoio entre adultos e 

seus pais através de um forte sistema normativo com base na obrigação filial e moral (Grécia, 

Itália, Portugal, Espanha e Países Baixos). Por último, os regimes de bem-estar familialista 

opcional são caracterizados por uma elevada disponibilidade de serviços profissionais para os 

idosos dependentes e promoção de apoios financeiros às famílias em alternativa aos regimes de 

cuidados formais, aliviando deste modo a responsabilidade da família na prestação de cuidados 

(Dinamarca, Finlândia, Suécia). A introdução dos países do leste da Europa nas tipologias que 

incidem sobre o regime de bem-estar é ainda recente e a exclusão dos países “comunistas” da 

teoria sobre os Estados sociais europeus durante mais de duas décadas promoveu uma grande 

lacuna empírica e teórica neste domínio (Aidukaite, 2009). Torna-se, pois, evidente que o leste 

europeu não tem sido alvo de suficientes explorações no âmbito da política social, sendo 

necessário reforçar o estudo e testar as teorias e tipologias de Estados de bem-estar já existentes 

(Idem). Contudo, é sabido que, até final da década de 80 do século passado, países, como 

Estónia, Polónia, República Checa, Hungria e Eslovénia foram Estados comunistas, tendo sido a 

sua política social inevitavelmente influenciada pelos princípios do modelo soviético. Ao nível da 

despesa total do Estado, os Estados de bem-estar emergidos da antiga formação soviética 

assemelham-se aos Estados de bem-estar conservadores, mas os Estados pós-comunistas, 

distanciam-se do modelo soviético ao serem mais igualitários. A congregação destes Estados 

num tipo de Estado social não é fácil e deverá sempre considerar a variedade dos países da 

região pois “na realidade, a região abrange uma ampla variedade de países, que vão desde o 

enclave afluente da Eslovénia, até ao estado empobrecido e militar da Bielorrússia, e dos novos 
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estados membros da EU cujos desenvolvimentos e quadros institucionais têm sido fortemente 

influenciados pelas negociações com a Comissão Europeia, para países (…) que até 

recentemente estavam sob a influência da Federação Russa” (Fenger, 2007, p. 13). Assim e de 

um modo muito resumido, as políticas sociais comunistas eram caracterizadas por 

“alimentação, renda, transportes e necessidades básicas altamente subsidiadas, garantia de 

emprego, saúde e educação, com pequenas diferenças salariais entre trabalhadores, 

profissionais e gestores, em troca da quietude política da população” (Deacon, 2000, p.148). 

Apesar deste sistema ter as suas vantagens, também tinha um conjunto de limitações que, de 

uma forma geral, podemos referir: a igualdade dissimulada (embora a igualdade fosse defendida 

e reforçada pelas políticas sociais, existia um conjunto de indivíduos com privilégios ocultos); o 

serviço de saúde gratuito, mas pouco desenvolvido principalmente no domínio da saúde 

preventiva; e o reforço da divisão de trabalho sexista (ao relegar aos mulheres o papel principal 

na prestação de cuidados à família) (Idem). O início do processo de transição dos Estados 

sociais do CEE (Central Eastern Europe) foi marcado por uma crise económica sem precedentes 

nesses países provocando a inflação, o desemprego e a pobreza. Devido a esta situação, o 

Estado social dos países pós-comunistas foi repensado e foram introduzidas medidas, como, por 

exemplo, os programas destinados à proteção no desemprego, na deficiência, na doença ou, até 

mesmo, as reformas antecipadas, que vieram tentar fazer face aos riscos sociais decorrentes da 

crise (Fenger, 2007). Fenger (2007) avançava que embora não houvesse e continue a não haver 

consenso relativamente à igualdade da política social nos diferentes países europeus, os países 

pós-comunistas poderão ter nos modelos de Estados sociais dos restantes países da Europa 

uma referência para a consolidação dos seus próprios Estados de bem-estar. A passagem de um 

sistema de cobertura universal para um sistema de benefícios indexados a contribuições, com a 

garantia do rendimento mínimo nos países pós-comunistas, materializa a convergência destes 

Estados e os Estados Sociais conservadores (tal como definidos pela tipologia de Esping-

Andersen), sendo, deste modo, possível constatar alguma semelhança entre os Estados sociais 

do CEE e do sul europeu, essencialmente nos serviços de carácter social e assistencialista 

promovidos pelo estado (Abrahamson, 2010; Stoy, 2014).  
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

Com o intuito de perceber o efeito da rede social na QdV dos recém-reformados 

europeus foi concretizado um percurso de análise de dados que consagrou a conciliação de 

métodos quantitativos e qualitativos. A justificação para a utilização simultânea de métodos de 

diferente natureza prendeu-se essencialmente com a tentativa de ultrapassar as limitações que 

cada método tem associadas. Por um lado, o recurso ao método quantitativo permitiu promover 

um conhecimento mais abrangente e geral sobre a relação entre a rede social e a QdV dos 

recém-reformados e, por outro lado, o recurso ao método qualitativo possibilitou conhecer de 

que forma a relação entre rede social do recém-reformado e a QdV se estabelece. 

3.1. Amostras 

3.1.1. Amostra do estudo quantitativo 

Os dados analisados dizem respeito ao conjunto de informações recolhidas na quarta 

vaga do Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), que decorreu entre 2010 e 

2011.  

O questionário SHARE foi aplicado a indivíduos com 50 e mais anos e aos seus respetivos 

cônjuges (independentemente da sua idade). Na quarta vaga do projeto SHARE participaram 

58489 indivíduos, com uma média de idades de 65.88 anos (DP10.39; 56.6% mulheres), sendo 

que 97.9% destes inquiridos têm idade igual ou superior a 50 anos (M=66.31; DP=10.05; 56% 

mulheres). Numa abordagem geral aos dados, podemos aferir que os reformados representam 

57.3% dos indivíduos com 50 e mais anos inquiridos pelo SHARE, sendo que 7.5% destes 

correspondem aos indivíduos cuja entrada na reforma é relativamente recente (apenas na 

reforma há dois ou menos anos, denominados de recém-reformados). 

A seleção da subamostra SHARE para este estudo foi concretizada em duas etapas distintas. 

Num primeiro momento, foram apenas selecionados os inquiridos que à questão “Qual a sua 

atual situação perante o trabalho”, de entre as diversas possibilidades de resposta 

(“Reformado”, “Trabalhador por conta própria ou por conta d’outrem – incluindo o trabalho num 

negócio familiar”, “Desempregado”, “Permanentemente doente ou incapacitado para o 

trabalho”, “Doméstico(a)”, ou “Outra ocupação”), afirmaram estar “reformados”. Num segundo 



 

58 

momento, apenas foram selecionados os inquiridos que, para além de se terem autodefinido 

como reformados, declararam estar na reforma há dois ou menos anos (ou seja, ano de entrada 

na reforma igual ou superior a 2009). Após a realização dos passos descritos, podemos verificar 

que a subamostra selecionada para este estudo diz respeito a um conjunto de 2469 indivíduos 

com idade igual ou superior a 50 anos (M= 62.39; DP=4.05) distribuídos pelos seguintes países: 

Quadro 5. Número de recém-reformados por país e sexo 

País 

Sexo 

N % 

Homens Mulheres 

Áustria 141 160 301 12.19 

Bélgica 154 123 277 11.22 

França 131 139 270 10.94 

Alemanha 42 38 80 3.24 

Suíça 72 66 138 5.59 

Itália 49 37 86 3.48 

Espanha 74 27 101 4.09 

Portugal 49 50 99 4.01 

Holanda 75 54 129 5.22 

Dinamarca 37 36 73 2.96 

Suécia 50 76 126 5.1 

Polónia 42 64 106 4.29 

República Checa 130 115 245 9.92 

Hungria 58 50 108 4.37 

Eslovénia 67 75 142 5.75 

Estónia 84 104 188 7.61 

Total 1255 1214 2469 100 

3.1.2. Amostra do estudo qualitativo 

O estudo de carácter qualitativo teve por base 19 entrevistas semiestruturadas 

realizadas a associados do Fundo Social da Câmara Municipal de Braga (IPSS) e da Associação 

de Reformados de Panóias, entre outubro e dezembro de 2015. A seleção dos indivíduos a 
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entrevistar teve em consideração o tempo de reforma (reformados há dois ou menos anos), o 

género e algumas características (como a última profissão e o motivo da reforma). Estas 

informações foram previamente cedidas pelas duas instituições e a sua ajuda foi essencial para 

a concretização das entrevistas, visto que no terreno surgiram diversas dificuldades para 

encontrar e identificar indivíduos que respeitassem os parâmetros definidos (ou seja, a data da 

reforma e o nome e contacto do indivíduo). Essas dificuldades prenderam-se essencialmente 

com a inexistência de alguns dados importantes para o nosso estudo (como o ano de reforma) 

em bases de dados de alguns organismos (como, por exemplo, na associação de reformados da 

EDP), a desatualização de algumas das bases de dados e as questões éticas e deontológicas 

levantadas pelas organizações a quem solicitamos informações sobre os recém-reformados e 

que impediram a cedência das informações necessárias para realizar as entrevistas.  

A amostra do estudo qualitativo é, pois, composta por 19 recém-reformados, com idades 

compreendidas entre os 55 e os 77 anos (M=64.05; DP=5.158), sendo 52.6% dos indivíduos do 

sexo masculino e 47.4% de sexo feminino. Em média os entrevistados estudaram 7.68 anos 

(DP= 3.874) tendo um rendimento médio mensal de 876.47 euros (DP= 477.479). O principal 

motivo para a reforma foi maioritariamente o facto de terem atingido a idade legal para a 

reforma no nosso país (68.4%), seguido por aqueles que a doença os obrigou a reformarem-se 

(10.5%) e, por fim, aqueles que pediram a reforma antecipada por opção própria sem qualquer 

constrangimento ou imposição circunstancial (21.1%). 
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Quadro 6. Caracterização da amostra do estudo qualitativo 

Nome 
(fictício) Idade Escolaridade 

Estado 
Civil 

Rendimento 
mensal 

Última profissão Principal motivo da reforma 

Joaquina 60 4ª classe Casada 375 Empregada fabril (fiação) Idade legal para a reforma 

Afonso 63 4ª classe Casado 800 Empregado fabril (têxtil) Doença 

Mariana 62 11º ano Casada 750 Recursos humanos CTT Doença 

Jorge 62 9º ano Casado 1600 Mediador de seguros Antecipada (opção própria) 

Mário 68 12º ano Casado 1250 Desenhador Idade legal para a reforma 

Elisabete 55 12º ano Casada 400 Administrativa Doença 

Gabriel 68 7º ano Casado 820 Encarregado de serviços Idade legal para a reforma 

Alberta 64 4ª classe Casada 650 Cozinheira Idade legal para a reforma 

Artur 59 4ª classe Divorciado 600 Varredor Doença 

Alice 66 4ª classe Casada 340 Costureira Idade legal para a reforma 

Joana 62 12º ano Casada 830 Administrativa Idade legal para a reforma 

Manuel 65 9º ano Casado 900 Responsável pela biblioteca Idade legal para a reforma 

Tiago 66 4ª classe Casado 500 Operário da construção civil Idade legal para a reforma 

Anita 63 4ª classe Casada 400 Operária fabril Idade legal para a reforma 

Augusto 77 9º ano Casado 1700 Especialista de telecomunicações Idade legal para a reforma 

Fernando 74 4ª classe Casado 600 Comerciante Idade legal para a reforma 

Sílvio 59 9º ano Casado 738 Aferidor de contadores elétricos Idade legal para a reforma 

Marta 62 7º ano Divorciada 1800 Professora primária Idade legal para a reforma 

Amélia 62 Licenciatura Casada 1600 Gestora de clientes na banca Antecipada (opção própria) 

 Nota: dados obtidos através da análise de conteúdo às entrevistas. 

3.2. Variáveis e Dimensões Analisadas 

3.2.1. Variáveis do estudo quantitativo 

A rede social dos recém-reformados foi analisada a partir das respostas obtidas à 

pergunta “Com quem fala mais frequentemente sobre as coisas que lhe são importantes?” que 

constava do questionário da quarta vaga do SHARE. Neste sentido, a rede social analisada no na 

presente investigação corresponde a uma rede de confidentes. Com base na revisão bibliográfica 
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(Deindl et al., 2013; Katherine L Fiori et al., 2007; Gibney & Mcgovern, 2011; H. Litwin, 2009) e 

atendendo à qualidade dos dados disponíveis, foram retidas oito variáveis relativas à rede social 

com capacidade de refletir as características de estrutura, de função e de qualidade de rede. 

Para analisar a estrutura da rede social, foram consideradas as seguintes variáveis: familiares na 

rede social (percentagem de família na rede social), amigos na rede social (percentagem de 

amigos na rede social), proximidade geográfica da rede social (percentagem de elementos da 

rede social que vivem numa distância inferior a 5 km), contacto diário com a rede (percentagem 

de elementos da rede social com quem o indivíduo mantem com contato diário), dimensão da 

rede social (min.= 0 e max.=7) e a integração social (número de atividades sociais7 

desenvolvidas nos últimos 12 meses que varia entre 0 e 8). De modo a captar a função da rede 

social foi considerada a variável suporte emocional da rede (percentagem de elementos da rede 

social com quem o entrevistado se sente próximo ou muito próximo). E, por fim, a qualidade da 

rede social foi medida através satisfação geral com a rede social (min.= 0 e máx.=10, em que 0 

significa nada satisfeito e 10 muito satisfeito).  

Para avaliar a QdV dos indivíduos foi utilizada a variável CASP-12 (disponível na base de dados 

SHARE), que reflete uma escala universal utilizada para medir a QdV da população idosa (Amit & 

Litwin, 2009; Fonseca R., Kapteyn A. , Kook L. J., Zamarro G., 2013; Hyde et al., 2003; Nyqvist 

& Forsman, 2013). Este indicador (explicado em pormenor no capítulo II) reflete quatro domínios 

da vida humana: o controlo, a autonomia, o prazer e a realização pessoal. Cada dimensão tem 

associada três questões. Assim, para percecionar o controlo, foi questionado ao entrevistado 

“Com que frequência considera que a sua idade o impede de fazer coisas que gostaria de 

fazer?”, “Com que frequência acredita que o que lhe acontece está fora do seu controlo?” e 

“Com que frequência se sente ignorado?”; para a captar a autonomia, recorreu-se às seguintes 

perguntas: “Com que frequência acredita que pode fazer as coisas que quer?”, “Com que 

frequência considera que as responsabilidades familiares o impedem de fazer o que quer?” e 

“Com que frequência acredita que a falta de dinheiro o impede de fazer as coisas que quer?”; 

para avaliar a autorrealização, o entrevistado respondeu às seguintes questões “Atualmente, 

                                                 
7 Atividades sociais consideradas: trabalho voluntário ou de caridade; frequência de uma ação de formação; 
participação numa associação desportiva, social ou de outro tipo ou em atividades de uma organização religiosa - 
igreja, sinagoga, mesquita, etc.; Participação numa organização política ou relacionada com a comunidade; Leitura - 
livros, revistas ou jornais; Realização de jogos de palavras ou números - como palavras cruzadas e Sudoku; Jogar às 
cartas ou outros jogos como xadrez. 
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com que frequência se sente cheio de energia?”, “Com que frequência acredita que a sua vida 

está cheia de oportunidades?” e “Com que frequência acredita que o futuro lhe é risonho?”; e 

por fim, para alcançar a dimensão do prazer, os entrevistados foram questionados sobre “Com 

que frequência aguarda com ansiedade para o dia seguinte?”, “Com que frequência sente que a 

sua vida tem sentido?” e “Com que frequência olha para o passado com alegria ao fazer um 

balanço da sua vida?”; todas estas perguntas têm possibilidades de resposta que correspondem 

a uma escala de Likert que varia entre 1 e 4 e, no final, é feito um somatório de todas as 

respostas dadas às 12 questões (acima explanadas), obtendo-se o valor do CASP-12. Através 

deste indicador, é possível determinar o nível de QdV do indivíduo, sendo considerada baixa 

quando o CASP é inferior ou igual a 34 pontos, moderada quando o CASP se situa entre 35 e 36 

pontos, alta para valores de CASP entre 37 a 38 pontos e muito alta quando o CASP assume 

valores entre os 39 e 48 pontos. 

Numa tentativa de controlar alguns aspetos que atuam direta ou indiretamente na configuração 

da rede social e no nível de QdV dos mais velhos, foram consideradas variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, educação, estado civil, stress financeiro e país de residência) e 

de saúde (número de limitações no desempenho das AVD8 e o número de doenças crónicas) 

(Katherine L Fiori et al., 2007; Howard Litwin, 2007; Okamoto & Tanaka, 2004; Pinquart & 

Sörensen, 2000). A idade (M=62.39 anos; DP= 4.047), a educação (M=10.67 anos; DP=4.319) 

que corresponde ao número de anos de escola, assim como o número de limitações nas AVD 

(M=0.11; DP=0.523) e o número de doenças crónicas (M=1.52; DP=1.387) foram introduzidas 

na análise de dados (no capítulo V) na sua forma contínua. As restantes foram introduzidas nas 

análises de modo dicotómico. Assim, no estado civil, temos 78.5% a declarar viver com o 

companheiro e 21.5% a declarar que vive sem companheiro; relativamente ao stress financeiro 

(que corresponde à autoperceção da adequabilidade dos rendimentos face às despesas), na 

amostra temos 64.2% de indivíduos a declararem não sentirem stress financeiro e 35.8% dos 

indivíduos que afirmam ter stress financeiro. Finalmente, no que respeita ao país de residência, 

esta variável foi considerada no capítulo IV, considerando cada país em separado, e nos 

restantes capítulos, os países formam agrupados segundo o regime de bem-estar. No capítulo IV 

as caraterísticas da rede social assim como a média de CASP foram analisadas para cada um 

dos géneros para cada país e para cada regime de bem-estar. O agrupamento dos países 

                                                 
8 Atividades de Vida Diária  
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segundo o regime de bem-estar (opção imposta pela reduzida amostra de cada país) embora 

com alguns ajustamentos (impostos pelos países que fazem parte da amostra) foi realizado 

tendo por base o trabalho desenvolvido por Leitner (2003). Assim, os indivíduos residentes na 

Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Suíça, foram considerados residentes no regime de bem-

estar familialista explícito. Considerámos que os que vivem na Itália, Espanha, Portugal e 

Holanda pertencem ao regime de bem-estar familialista implícito. Já os entrevistados que 

residem na Dinamarca e Suécia, foram incluídos no regime de bem-estar familialista opcional e, 

por fim, os que vivem na Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia, foram 

classificados no regime definido como Leste europeu (quadro 7). 

Quadro 7.Número de recém-reformados por regime de bem-estar e sexo 

Regime de bem-
estar 

Sexo 
N % 

Masculino Feminino 

Familialista explícito 540 526 1066 43.18 

Familialista implícito 247 168 415 16.8 

Familialista opcional 87 112 199 8.06 

Leste-europeu 381 408 789 31.94 

Total 1255 1214 2469 100 

3.2.2. Dimensões analisadas no estudo qualitativo 

De acordo com os objetivos que sustentaram a opção pelo método qualitativo (que se 

prenderam essencialmente com a necessidade de complementar a informação obtida pelos 

dados quantitativos), foi elaborado um guião de entrevista (anexo 1) que se centrou em três 

pontos centrais: Reforma (enquanto processo de transição e vivências); Reforma e sua relação 

com a rede social; e, por fim, Relação entre reforma, rede social e qualidade de vida. Após a 

leitura exaustiva de todo o material recolhido, foi desenvolvida uma grelha de análise de dados 

com o objetivo de auxiliar o tratamento de toda a informação obtida. Primeiramente, a grelha foi 

organizada em torno de quatro grandes temas – Pré-reforma, Reforma, Rede Social e Qualidade 

de Vida. Na pré-reforma, foi possível organizar a informação relativa à profissão desempenhada 

(dimensão essencialmente captada através satisfação geral com a profissão) e à perceção da 

reforma (preocupações e expectativas). Na reforma, foram consideradas a adaptação e as 

vivências (aspetos positivos e negativos subjacentes a estes processos) desta etapa de vida. 

Relativamente ao tema rede social, a informação obtida centrou-se em torno das características 
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(composição, proximidade geográfica, frequência de contacto e satisfação geral) e função da 

rede (suporte, convívio social, reorganização dos tempos de vida e sentimento geral de bem-

estar emocional). E, por fim, no que respeita à QdV, os discursos dos entrevistados permitiram 

organizar a informação em função da natureza dos aspetos que consideraram ser essenciais 

neste domínio, ou seja, aspetos imateriais (saúde, atividade social, convívio social e sentimento 

geral de bem-estar), aspetos comportamentais (atividade e convívio social) e aspetos materiais 

(estabilidade financeira). Todas estas informações constam numa grelha de análise que pode ser 

consultada no quadro 17 (Capítulo VI). 

3.3. Análise de dados, opções metodológicas e procedimentos 

Com o objetivo de descrever e comparar as características das redes sociais e do nível 

de QdV dos recém-reformados europeus recorreu-se à análise das frequências relativas 

(ponderadas) para as quais foram calculados intervalos de confiança de 95% (Capítulo IV). Para 

a análise descritiva, foram introduzidas as médias (ponderadas) de cada variável de rede social e 

de QdV (CASP-12) para cada um dos géneros de cada país e de cada regime de bem-estar. De 

ressalvar que, neste procedimento, as médias de cada variável (da rede social e da QdV) estão 

apresentadas sem considerar o controlo por parte das variáveis de saúde (ADL e número de 

doenças crónicas). Esta opção justifica-se pelo facto das médias das variáveis de rede social e de 

QdV não apresentarem variações significativas quando controladas pelas variáveis de saúde, 

sendo que a apresentação dos dados com o controlo dessas variáveis (de saúde) não permitiria 

uma leitura acessível. 

Para estudar a relação entre as características da rede social e a QdV recorreu-se à análise da 

regressão linear múltipla (Capítulo V). A escolha deste método justifica-se pelo facto de permitir 

verificar se existe relação entre as variáveis independentes (variáveis de rede social) e a variável 

dependente (o CASP-12), controlando os possíveis efeitos que outras variáveis 

(sociodemográficas e de saúde) podem ter sobre esta relação. As análises de regressões lineares 

múltiplas (realizadas com recurso ao software SPSS statistics 22), foram concretizadas através 

do método Enter que permite selecionar as variáveis com poder para predizer a QdV em função 

das variáveis independentes (familiares na rede social, amigos na rede social, proximidade 

geográfica da rede social, contactos diários com a rede social, dimensão da rede social, 

integração social, suporte emocional da rede social e satisfação geral com a rede social). Foram 
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previamente analisados os pressupostos do modelo de regressão linear múltipla, nomeadamente 

o da homogeneidade dos resíduos, o da distribuição e independência dos erros e, por fim, o 

diagnóstico de multicolinearidade. Os dois primeiros pressupostos foram validados através da 

visualização gráfica, (“Normal Probability Plot”). O terceiro pressuposto foi analisado com 

recurso à informação contida no teste Durbin-Watson, cujos valores aceitáveis devem estar 

próximos de 2, revelando, desta forma, que não existe autocorrelação entre os resíduos. 

Finalmente, o diagnóstico de multicolinearidade concretizado através da análise dos valores do 

VIF (“Variation Inflation Factor”) e do T (“Tolerance”). Todos estes pressupostos foram 

analisados tanto para a amostra total como para a subamostra masculina e feminina (podem ser 

examinados em pormenor nos anexos 2, 3 e 4, respetivamente). A análise teve sempre por base 

dois modelos de regressão distintos. No modelo 1 foram apenas introduzidas variáveis 

independentes de cariz sociodemográfico e de saúde e, no modelo 2, foram acrescentadas as 

variáveis relativas à rede social. Com esta estratégia pretendeu-se conhecer qual o contributo 

das variáveis de rede social para explicação da QdV dos recém-reformados.  

Com o intuito de conhecer os tipos de rede social dos recém-reformados europeus e estudar a 

sua relação com a QdV, foi feita uma abordagem aos dados em dois momentos distintos, mas 

complementares (Capítulo V). No primeiro momento, procedemos à construção de tipologias de 

rede social e depois introduzimos as tipologias encontradas num modelo de regressão (linear 

múltipla). Para obtermos as tipologias de rede social, os recém-reformados foram agrupados 

segundo a características da sua rede social. Este procedimento realizou-se para amostra total e 

para as subamostras masculina e feminina (através da construção de clusters, como podemos 

analisar em pormenor nos anexos 5, 6 e 7, respetivamente). As oito variáveis de rede social 

(familiares na rede social, amigos na rede social, proximidade geográfica da rede social, 

contactos diários com a rede social, dimensão da rede social, integração social, suporte 

emocional da rede social e satisfação geral com a rede social) foram introduzidas de um modo 

estandardizado na análise de clusters com o intuito de eliminar os efeitos resultantes do facto de 

se utilizar variáveis expressas em escalas diferentes (como, por exemplo, frequências 

relativas/frequências absolutas e diferente número de modalidades da variável). Através da 

combinação do método hierárquico (Ward’s Method) e não hierárquico (K-means), foi retido um 

número de clusters com poder (suficiente) para explicar a variabilidade das oito variáveis de rede 

social usadas na construção das tipologias. Após este processo, procedemos à análise 
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discriminante que, através da associação das diferentes variáveis introduzidas e a função com 

maior responsabilidade discriminatória, permitiu distinguir e dar nome aos diferentes clusters 

obtidos. Este procedimento foi realizado para a população geral (anexo 5), e replicado em 

separado para homens e mulheres (anexos 6 e 7, respetivamente). No segundo momento, 

introduzimos os tipos de rede social nos modelos de regressão linear múltipla. Primeiramente, 

foram apenas introduzidas as variáveis sociodemográficas e de saúde e, de seguida, foram 

acrescentadas as variáveis relativas aos tipos de rede social decorrentes da análise de clusters. 

Esta estratégia, tal como foi explicado anteriormente, pretendeu perceber o ganho obtido na 

capacidade de explicação do modelo quando introduzimos as variáveis de rede social. Este 

procedimento estatístico teve em consideração os pressupostos associados à utilização do 

modelo de regressão linear e foram analisados tanto para a população geral como para cada um 

dos sexos separadamente (podem ser examinados em pormenor nos anexos 8, 9 e 10, 

respetivamente). 

Por fim, com o objetivo de conhecer o modo pelo qual a rede social atua sobre a QdV recorreu-

se à técnica de entrevista semiestruturada e à análise de conteúdo (Capítulo VI). Considerando 

que “uma entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam os aspetos do mundo” (Bogdan, R. e Biklen, 2010), recorreu-se a esta 

técnica com o objetivo central de complementar e ultrapassar algumas limitações das análises 

de carácter quantitativo desenvolvidas nos capítulos anteriores. Primeiramente foi construído um 

guião de entrevista (anexo 1) em torno de quatro grandes temas (Pré-reforma, Reforma, Rede 

Social e QdV), que foi validado através de duas entrevistas teste. Após esta validação, as 

entrevistas foram realizadas à amostra definida e as informações obtidas foram analisadas de 

acordo com os princípios de análise de conteúdo (Bardin, 1977). Estabeleceram-se e 

cumpriram-se três etapas distintas para o tratamento dos dados obtidos nas entrevistas, como 

sendo a pré-análise, a exploração do material e o tratamento de resultados (inferência e 

interpretação) (Bardin 2006). Os aspetos mais referidos que surgiram ao longo dos discursos 

dos entrevistados foram considerados como unidades de codificação com recurso ao software 

MaxQda2010. 
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CAPÍTULO IV – REDES SOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA DOS RECÉM-

REFORMADOS EUROPEUS: UMA ANÁLISE DESCRITIVA E COMPARATIVA 

O objetivo deste capítulo passa por caracterizar, de modo geral, as redes sociais e 

analisar o nível de QdV dos recém-reformados europeus. A análise desenvolvida tenta 

caracterizar as redes sociais atendendo aos principais aspetos de rede social na população idosa 

que, segundo Fiori et al. (2007), são a estrutura, a função e a qualidade da rede social. Para 

caracterizar a rede social de acordo com estes aspetos recorreu-se à análise de oito variáveis de 

rede social (1) familiares na rede social, (2) amigos na rede social, (3) proximidade geográfica da 

rede social, (4) contacto diário com a rede social, (5) integração social, (6) dimensão da rede 

social (7) suporte emocional da rede social e (8) satisfação geral com a rede social. Nesta 

análise, os familiares e os amigos na rede refletem a composição da rede social, o contacto 

diário reflete a interação social e o número de atividades sociais desenvolvidas reflete a 

integração social (Litwin 2009). Para além do estudo sobre as características de rede social, foi 

também analisado o nível de QdV (estudado através da variável CASP-12). 

Os dados relativos a cada uma das variáveis estão representados graficamente (do gráfico 1 ao 

gráfico 9) e através da análise das frequências relativas e respetivos intervalos de confiança 

(nível de confiança 95%). Tentamos apurar as diferenças significativas relativamente às variáveis 

analisadas comparando o género, o país de residência e o regime de bem-estar.  

4.1. Características da Rede Social 

4.1.1. Familiares na rede social 

Com base na proporção de familiares na rede social de cada indivíduo, foi calculada 

uma média por país e por regime de bem-estar (gráfico 1). Numa abordagem geral aos dados, 

podemos observar que mais de 50% da rede social dos recém-reformados europeus é composta 

por familiares. A diferença de médias entre homens e mulheres é significativa na Áustria, 

Bélgica, França e Suécia, indicando que em média os homens têm mais familiares na rede 

social que as mulheres. Comparando os homens dos diferentes países, os dados revelam que os 

homens da Polónia têm em média mais familiares na rede que os homens de países como a 

Bélgica, Espanha, Holanda, Dinamarca e República Checa. Procedendo à mesma análise, mas 

considerando as mulheres, os dados obtidos indicam que as mulheres húngaras apresentam 
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uma maior média de parentes na rede social que as mulheres dos restantes países (exceto 

quando comparamos com Portugal e Polónia, em que as diferenças não são significativas). No 

que respeita à análise por regime de bem-estar, é possível verificar que a média de familiares na 

rede social é superior a 60%, independentemente do género e do regime de bem-estar 

considerado. As diferenças de género são significativas em todos os regimes de bem-estar, 

exceto no familialista opcional, assumindo a mesma tendência que a análise anteriormente 

desenvolvida, ou seja, que em média os homens indicam mais familiares na sua rede social que 

as mulheres. Assumindo a comparação entre os diferentes regimes de bem-estar, os dados 

revelam que tanto os homens como as mulheres do regime de bem-estar Leste-europeu, 

apresentam em média mais familiares na rede social do que os homens e as mulheres dos 

restantes regimes (exceto no opcional para a amostra masculina). 

Gráfico 1. Familiares na rede social (%) 

 

Notas: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): 
Áustria (AT), Bélgica (BE), França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), 
Holanda (NL); opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), 
Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2375 (não ponderado). 

4.1.2. Amigos na rede social 

Com base na proporção de amigos na rede social de cada indivíduo, foi calculada uma 

média por país e regime de bem-estar (gráfico 2). Os dados analisados indicam que apenas na 

Áustria, França e Suécia as diferenças de género são significativas e indicam que os homens 

têm em média menos amigos na rede social do que as mulheres. Considerando apenas os 

homens, conseguimos constatar que, na Polónia, os homens indicam em média menos amigos 

na rede social do que na Bélgica, Suíça, Itália, Espanha, Holanda e República Checa. No que 

respeita à comparação entre mulheres, foi possível verificar que as mulheres da Hungria referem 

em média menos amigos na rede social do que as mulheres dos restantes países analisados 
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(exceto quando comparadas com as mulheres de Portugal e Polónia, pois as diferenças entre 

estes países e a Hungria não são significativas). No que respeita à análise por regime de bem-

estar, é possível verificar que a média de amigos na rede social é inferior a 40%, 

independentemente do género e do regime de bem-estar considerado. As diferenças de género 

são significativas em regimes de bem-estar familialista explícito e implícito e assumem a mesma 

tendência que a revelada na análise anterior, ou seja, que em média os homens indicam menos 

amigos na sua rede social do que as mulheres. Assumindo a comparação entre os diferentes 

regimes de bem-estar, os dados revelam que tanto os homens como as mulheres do regime de 

bem-estar Leste-europeu apresentaram em média menos amigos na rede social que os homens 

e as mulheres dos restantes regimes (exceto quando comparados com os homens que vivem em 

países com regimes de bem-estar familialista opcional visto que na comparação com este tipo de 

regime e género as diferenças não são significativas). 

Gráfico 2. Amigos na rede social (%) 

 

Notas: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): 
Áustria (AT), Bélgica (BE), França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), 
Holanda (NL); opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), 
Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2375 (não ponderado). 

4.1.3. Proximidade geográfica da rede social 

Com base na proporção de elementos da rede social que vivem próximos (5 ou menos 

quilómetros) de cada indivíduo, foi calculada uma média por país e por regime de bem-estar. 

Estes dados constam no gráfico 3 e a sua análise revela que, nos países em que a diferença de 

género é significativa, os homens têm em média mais elementos da sua rede social a viverem 

próximos de si do que as mulheres (França, Suécia e Estónia).  
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Na comparação da amostra masculina, foi possível perceber que os homens que vivem na 

Polónia têm em média mais elementos da rede social a viverem próximos do que os homens 

que vivem na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Holanda, Dinamarca, Suécia, Polónia, 

República Checa, Hungria e Estónia. 

No que respeita às mulheres, a situação é semelhante. Os dados indicam que na Polónia as 

mulheres têm redes sociais mais próximas geograficamente do que em países como Áustria, 

Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Itália, Holanda, Dinamarca, Suécia, Polónia e Estónia. 

A comparação entre regimes de bem-estar revela que as diferenças de género são significativas 

nos regimes de bem-estar familialista explícito, opcional e Leste-europeu e indicam que em 

média os homens têm redes sociais geograficamente mais próximas que as mulheres. Constata-

se ainda que tanto os homens como as mulheres do regime de bem-estar Leste-europeu 

apresentam em média redes sociais mais próximas geograficamente que nos restantes regimes, 

seguidos pelos que vivem nos países com um regime de bem-estar familialista implícito. 

Gráfico 3. Proximidade geográfica da rede social (%) 

 

Notas: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): Áustria 
(AT), Bélgica (BE), França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), Holanda (NL); 
opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), Hungria (HU), Eslovénia 
(SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2347 (não ponderado). 

4.1.4. Contacto diário com a rede social 

Considerando a percentagem de elementos da rede social com quem o indivíduo 

mantém um contacto diário frequente (que nos indica o nível de interação social), foi calculada 

uma média por país e por regime de bem-estar (gráfico 4). O contacto diário estabelecido com a 

rede social reflete o nível de interação social do indivíduo (Litwin 2009) e a análise aos dados 

permitiu apurar que as diferenças de género são significativas na Bélgica, França, Itália e 
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Eslovénia. As diferenças encontradas revelam que os homens têm uma maior interação social 

com a sua rede social que as mulheres. Os dados revelam ainda que na Polónia os recém-

reformados (homens e mulheres) têm maior interação social com a sua rede social do que os 

recém-reformados da Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Holanda, Dinamarca, Suécia, 

Polónia, República Checa, Hungria e Eslovénia. 

A análise aos regimes de bem-estar permitiu constatar que as diferenças de género são 

significativas nos regimes de bem-estar familialista explícito, implícito e Leste-europeu e indicam 

que homens têm uma maior interação com a rede social do que as mulheres. A comparação dos 

diferentes regimes de bem-estar permitiu ainda verificar que os recém-reformados (homens e 

mulheres) do Leste-europeu têm maior interação com a rede social que os recém-reformados 

dos restantes regimes de bem-estar. 

Gráfico 4. Contacto diário com a rede social (%) 

 

Nota: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): Áustria (AT), 
Bélgica (BE) , França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), Holanda (NL); opcional 
(O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2406 (não ponderado). 

4.1.5. Dimensão da rede social 

A dimensão da rede social dos recém-reformados representada no gráfico 5 (em que 

para cada país e regime de bem-estar foi calculada uma média com base na dimensão da rede 

social de cada indivíduo) varia entre 1.64 e 3.04 para os homens (dados obtidos na Eslovénia e 

Espanha, respetivamente) e 1.83 e 3.38 para as mulheres (dados obtidos na Eslovénia e 

Holanda, respetivamente). Embora a dimensão estivesse condicionada pelo questionário, onde 

apenas foi permitida a identificação de sete elementos da rede social, foram encontradas 

diferenças significativas de género. Na Áustria, França, Dinamarca, Suécia, República Checa e 

Estónia, as mulheres têm em média redes sociais mais extensas que os homens. Na amostra 



 

72 

masculina, podemos verificar que na Espanha os homens têm em média redes sociais mais 

extensas do que em França, Portugal, Dinamarca, Polónia, República Checa, Eslovénia e 

Estónia. No que respeita à amostra feminina, os dados indicam que em média as mulheres da 

Holanda têm redes sociais mais extensas do que as mulheres que vivem em países com regimes 

de bem-estar familialista implícito (exceto com as da Espanha, pois os intervalos de confiança 

permitem constatar que as diferenças não são significativas) e Leste-europeu (exceto República 

Checa e Estónia, em que as diferenças também não são significativas). Considerando a análise 

ao regime de bem-estar, verifica-se que as diferenças de género são significativas apenas nos 

regimes de bem-estar familialista explícito e opcional. As diferenças de género indicam que as 

mulheres apresentam em média redes sociais mais extensas que os homens. Os dados 

permitem ainda constatar que os homens do regime de bem-estar familialista implícito têm em 

média redes sociais maiores que os do Leste-europeu e que as mulheres dos regimes de bem-

estar familialista explícito e opcional têm em média redes sociais mais extensas que as mulheres 

dos restantes regimes de bem-estar considerados. 

Gráfico 5. Dimensão da rede social (M) 

 

Nota: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): 
Áustria (AT), Bélgica (BE), França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), 
Holanda (NL); opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), 
Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE). 
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2469 (não ponderado). 

4.1.6. Suporte emocional da rede social 

O suporte emocional da rede social foi obtido através da proximidade emocional sentida 

pelos inquiridos relativamente aos indivíduos que identificaram na sua rede social. Com base na 

proximidade emocional de cada indivíduo com a sua rede, foi calculada uma média por país e 

por regime de bem-estar (gráfico 6). A análise dos dados revelou que não há diferenças 

significativas entre homens e mulheres. Contudo, ao considerar apenas a amostra masculina, é 
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possível constatar que a Espanha aparece como o país em que os homens têm maior suporte 

emocional da sua rede social. Considerando as mulheres, a Hungria surge como o país em que 

as mulheres revelam ter maior suporte emocional da sua rede  

Na análise sobre os regimes de bem-estar, os homens do regime de bem-estar familialista 

implícito têm maior suporte emocional da sua rede social que os homens do regime de bem-

estar familialista explícito. No caso das mulheres, percebemos que aquelas que vivem no regime 

de bem-estar do Leste-europeu têm em média maior suporte emocional da sua rede social do 

que as mulheres que vivem em países com regimes de bem-estar familialista explícito e 

implícito.  

Gráfico 6. Suporte emocional da rede social (%) 

 

Nota: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): 
Áustria (AT), Bélgica (BE), França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), 
Holanda (NL); opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), 
Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2442 (não ponderado). 

4.1.7. Satisfação com a rede social 

Os dados que constam no gráfico 7 referem-se à média de satisfação geral com a rede 

social em cada país e regime de bem-estar, calculada com base na satisfação geral com a rede 

de cada indivíduo. Os dados obtidos permite-nos constatar que a satisfação geral com a rede 

social varia entre 7.96 e 9.14 para os homens (República Checa e Portugal, respetivamente) e 

7.77 e 9.68 para as mulheres (Itália e Hungria, respetivamente). Apenas em três países foram 

encontradas diferenças significativas de género (França, República Checa e Hungria) e as 

diferenças indicam que as mulheres estão mais satisfeitas com a sua rede social do que os 

homens. A análise somente sobre a amostra masculina permite perceber que a França surge 

como o país em que os homens sentem menor satisfação geral com a rede social do que os 
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homens que vivem na Áustria, Bélgica, França, Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Suécia, 

Polónia, Eslovénia e Estónia. 

No caso das mulheres, é possível verificar que na Hungria existe uma maior satisfação geral com 

a rede social do que em países como Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Itália, Portugal, 

Holanda, República Checa, Eslovénia e Estónia. 

A comparação entre regimes de bem-estar permite verificar que a diferença de género somente 

é significativa entre homens e mulheres do regime de bem-estar familialista implícito. Neste 

caso, conseguimos apurar que os homens têm maior satisfação com a rede social do que as 

mulheres. Quando comparamos os homens constatamos que aqueles que vivem em países com 

regime de bem-estar familialista explícito apresentam menor satisfação com a rede social do que 

os que vivem em países com regimes de bem-estar familialista implícito e Leste-europeu. 

Na amostra feminina, verifica-se que as mulheres que vivem em países com regimes de bem-

estar familialista implícito apresentam menor satisfação com a rede social quando comparadas 

as mulheres que vivem em países com os restantes regimes de bem-estar. 

Gráfico 7. Satisfação com a rede social (M) 

 

Nota: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): 
Áustria (AT), Bélgica (BE), França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), 
Holanda (NL); opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), 
Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2469 (não ponderado). 

4.1.8. Integração Social  

Com base no número de atividades sociais desenvolvidas por cada indivíduo, foi 

calculada uma média por país e por regime de bem-estar (gráfico 8). A utilização do número de 

atividades sociais desenvolvidas como variável de rede social reúne consenso na literatura 



 

75 

(Litwin 2009, Fiori et al. 2007). Esta variável reflete o nível de envolvimento e integração social 

dos indivíduos e exerce influência sobre a rede social (Litwin 2009, ZunZunegui et al. 2003). É 

previsto que o envolvimento em atividades sociais potencie o contacto com outros que não 

parentes (Zunzunegui et al. 2003) e, desta forma, contribua para uma rede social mais 

diversificada (Litwin 2009, Zunzunegui et al. 2003). A análise dos dados do gráfico 8 permitem 

constatar que na França, Holanda e Dinamarca as diferenças de género são significativas, 

indicando que as mulheres têm um maior nível de integração social (ao desenvolvem mais 

atividades sociais) do que os homens. Os homens que vivem em países com os regimes de bem-

estar familialista implícito (exceto a Holanda) e no Leste-europeu (exceto República Checa e 

Estónia) têm menor integração social do que os homens dos restantes países ou regimes. No 

que respeita às mulheres, os dados revelam uma situação semelhante à dos homens. 

Verificamos que as mulheres que vivem em países com regime de bem-estar familialista 

implícito (exceto Holanda) e do Leste-europeu (exceto a Estónia) estão menos integradas 

socialmente que as mulheres dos restantes países. Relativamente aos regimes de bem-estar, as 

diferenças entre homens e mulheres são significativas nos regimes familialista explícito e 

opcional e indicam as mulheres têm um nível maior de integração social do que os homens. É 

ainda relevante perceber que os recém-reformados (homens e mulheres) dos regimes de bem-

estar familialista explícito e opcional têm maior nível de integração social do que os recém-

reformados dos restantes regimes. 

Gráfico 8. Integração Social (M) 

 

Nota: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): 
Áustria (AT), Bélgica (BE) , França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal 
(PT), Holanda (NL); opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa 
(CZ), Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2469 (não ponderado). 
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4.2. Qualidade de Vida dos recém-reformados 

Os dados que constam no gráfico 9 são relativos à média de QdV por país e por regime de bem-

estar, calculada com base no nível de QdV de cada indivíduo. A análise dos dados revela que 

não há diferenças significativas entre homens e mulheres. Contudo, a comparação entre países 

e regimes de bem-estar permite-nos verificar que os recém-reformados portugueses apresentam 

um nível médio de QdV mais baixo que os restantes (exceto quando comparados com Itália, 

Espanha, República Checa e Polónia, em que as diferenças não se revelaram significativas) com 

33.41 pontos para os homens e 32.51 para as mulheres. O QdV para os recém-reformados que 

vivem em países com regimes de bem-estar familialista implícito e Leste-europeu é mais baixo, 

independentemente do género, e é mais alto para os recém-reformados que vivem em países 

com regime de bem-estar familialista opcional (e também no regime de bem-estar familialista 

explícito, no caso da amostra masculina). Importa ainda ressalvar que a Holanda, embora se 

enquadre no regime de bem-estar familialista implícito (Leitner, 2003), apresenta valores médios 

de QdV mais altos do que os outros países do seu grupo. Este aspeto influencia a análise geral 

feita por regime de bem-estar. Ao retirarmos a Holanda do grupo de países com regime de bem-

estar familialista implícito, este tipo de regime surge como aquele em que a QdV é 

significativamente inferior a todos os outros regimes, independentemente do género. Esta 

situação poderá indicar que, independentemente do tipo de regime de bem-estar (como, por 

exemplo, na Holanda), poderão existir outros fatores que têm um efeito amortecedor nos aspetos 

menos positivos associados ao envelhecimento. 

Gráfico 9. Qualidade de Vida dos recém-reformados (M) 

 

Nota: Em cada barra está representado o intervalo de confiança a 95%. Regime de bem-estar familialista explícito (E): 
Áustria (AT), Bélgica (BE), França (FR), Alemanha (DE), Suíça (CH); implícito (I): Itália (IT), Espanha (ES), Portugal (PT), 
Holanda (NL); opcional (O): Dinamarca (DK), Suécia (SE); Leste-europeu (LE): Polónia (PL), República Checa (CZ), 
Hungria (HU), Eslovénia (SI), Estónia (EE).  
Fonte: SHARE, quarta vaga (2010), dados ponderados, N= 2376 (não ponderado). 
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4.3. Discussão dos resultados 

A nossa análise evidencia que as redes sociais dos recém-reformados europeus 

apresentam características semelhantes principalmente ao nível da composição (Antonucci & 

Akiyama, 1987a; Meléndez-Moral et al., 2007; Valle & Gracía, 1994) e características distintas 

que se situam essencialmente ao nível de envolvimento em atividades sociais (Litwin, 2009). No 

que respeita ao nível de QdV, os dados revelam que entre géneros não há diferenças 

significativas. Contudo, no que se refere à comparação entre países e regimes de bem-estar, as 

diferenças são significativas e poderão estar relacionadas com características das redes sociais 

como a interação social, o apoio emocional (Gray, 2009) que, por sua vez, influenciam a função 

cognitiva (Seeman et al., 2001) e, consequentemente, a QdV. 

Os dados revelam que mais de 50% das redes sociais dos recém-reformados são compostas por 

familiares e, em quase todos os países, os homens indicam em média mais familiares na rede 

social do que as mulheres. No que respeita ao número de amigos (na rede), os dados também 

revelam semelhanças entre os países considerados. Em média, os amigos representam menos 

de 30% das redes sociais e, neste domínio, as mulheres indicam mais amigos na rede social do 

que os homens. Ainda relativamente à composição da rede, torna-se relevante referir que, 

embora os dados revelem similitudes, a Polónia (no caso dos homens) e a Hungria (no caso das 

mulheres), surgem como os países em que a média de familiares na rede social é maior e, 

consequentemente, a média de amigos é menor. O agrupamento dos países por regime de bem-

estar indica que, à partida, o regime (de bem-estar) poderá influenciar o número de amigos na 

rede (pois os recém-reformados do Leste-europeu surgem como aqueles que têm menos amigos 

na rede social), mas não o número de familiares (a nomeação de parentes na rede social não 

encontra diferenças significativas entre os diferentes regimes). Este aspeto poderá indicar que, 

apesar das diferentes expectativas individuais que os recém-reformados possam ter 

relativamente ao apoio (instrumental, financeiro, emocional ou informacional), a família continua 

a assumir um papel central no apoio afetivo, sendo o laço de sangue algo muito importante no 

momento identificar os elementos da rede social. Estas conclusões estão em conformidade com 

alguns trabalhos desenvolvidos anteriormente, que sustentam a importância da família no apoio 

e prestação de cuidados aos mais velhos (Barreto, 2005; Tennstedt et al., 1993). Esta situação 

potencia uma concentração maior das relações sociais no seio familiar à medida que se 

envelhece (T. Antonucci & Akiyama, 1987a; Meléndez-Moral et al., 2007; Valle & Gracía, 1994) e 
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isto poderá justificar o facto das redes sociais dos recém-reformados europeus serem 

maioritariamente (e em alguns casos unicamente) compostas por familiares. 

No que respeita à proximidade geográfica, os homens recém-reformados europeus parecem ter 

redes sociais mais próximas do que as mulheres. Consegue-se ainda apurar que em média mais 

de 50% dos elementos da rede social dos recém-reformados europeus vivem próximos ou muito 

próximos (exceto na amostra feminina da Suécia). A Polónia surge, uma vez mais, como um país 

que se destaca dos demais, pois os recém-reformados polacos vivem mais perto da sua rede 

social do que os restantes recém-reformados. A análise dos regimes de bem-estar confirma esta 

tendência. Os dados revelam que em média os elementos da rede social dos recém-reformados 

que vivem em países com regime de bem-estar Leste-europeu vivem mais próximos, seguidos 

pelos que vivem em países com regime de bem-estar familialista implícito.  

Os dados revelam que os resultados são idênticos quando se analisa a interação social. Os 

homens têm uma maior interação social com a rede social do que as mulheres e a Polónia volta 

a destacar-se ao ser o país em que a interação com a rede é maior relativamente aos restantes 

países (exceto quando comparado com Espanha, Portugal, Itália e Estónia, pois as diferenças 

entre estes países e a Polónia não são significativas). O regime de bem-estar Leste-europeu 

surge como aquele em que a interação social entre os recém-reformados e a sua rede social é 

mais frequente quando comparado com os outros regimes. A análise aos dados permite ainda 

perceber que mais de 50% dos recém-reformados dos países com regime de bem-estar 

familialista implícito (exceto Holanda), assim como os do Leste-europeu (exceto Estónia)  

declararam que mantêm contacto diário com toda a rede social.  

Considerando a proximidade geográfica com a rede social e a interação social (medida através 

do contacto diário com a rede social), torna-se interessante referir que Portugal, Polónia e  

Eslovénia são países em que a percentagem de recém-reformados em que toda a rede social 

vive muito próxima é superior a 70%, contrastando com a Suíça, a Dinamarca e a Suécia (em 

que menos de 30% dos recém-reformados afirmou residir próximo de todos os elementos da sua 

rede). A proximidade geográfica que os recém-reformados de Portugal, Polónia e Eslovénia 

declararam ter com toda a sua rede social poderá ser explicada pelo facto de mais de 40% ter 

afirmado que a sua rede é constituída somente pelo cônjuge. Este facto coloca a coresidência 

como um aspeto central na determinação da rede social. A coresidência atua, assim, quer sobre 
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a proximidade geográfica, quer sobre os contactos desenvolvidos com a rede. Estes resultados 

podem ser compreendidos se refletirmos que nos países do sul da europa, a cultura familiar é 

reforçada (Kalmijn & Saraceno, 2008) pela incidência da coresidência (Isengard & Szydlik, 2012) 

e pela centralidade da família nuclear na prestação de cuidados informais aos parentes (Barreto, 

2005; Tennstedt et al., 1993), incitada (em grande parte) pelo tipo de regime de bem-estar 

disponível (Brandt, Haberkan & Szidlik, 2009). A realidade (sistema de valores e normas 

culturais partilhados) de países como Portugal, Polónia e  Eslovénia (países em que as 

características de rede social revelaram ser muito similares) poderá impor possibilidades de 

contacto e de relacionamentos sociais específicos que provocam efeitos sobre várias dimensões 

da rede social, como, por exemplo, a frequência de contactos, a ajuda mútua e a proximidade 

geográfica (Isengard & Szydlik, 2012).  

Relativamente à dimensão da rede social9, os dados revelam que as mulheres têm em média 

redes sociais mais extensas do que os homens. Este aspeto está em conformidade com outros 

estudos já realizados sobre a rede social dos mais velhos que apontam no sentido em que as 

diferenças de género tendem a acentuar-se entre os indivíduos com idades mais avançadas, 

materializando-se essencialmente na dimensão da rede (Guzmán, Huenchuan, & Montes de Oca, 

2003b). A comparação entre os países permite apurar que a Espanha (no caso dos homens) e a 

Holanda (no caso das mulheres) se destacam dos demais, ao apresentarem redes sociais mais 

extensas. A análise do regime de bem-estar revela que este não parece exercer influência sobre 

a dimensão da rede visto que as diferenças entre regimes não são significativas.  

No que respeita ao nível de integração social que, tal como foi referido anteriormente, é 

considerada uma caraterística de rede social porque exerce influência sobre aspetos da rede 

social, como, por exemplo, a composição (Litwin 2009, Zunzunegui et al. 2003), as diferenças 

de género, embora ténues, indicam que as mulheres estão mais integradas do que os homens. 

As disparidades tornam-se mais expressivas quando consideramos o país de residência e o 

regime de bem-estar disponível. Neste domínio, conseguimos apurar que os recém-reformados 

que residem em países com regimes de bem-estar familialista implícito e Leste-europeu estão 

menos integrados do que os restantes (familialista explícito e opcional). Este facto confirma a 

                                                 
9 Como explicado anteriormente, a análise desenvolvida sobre esta dimensão de rede está limitada pelo 
condicionamento prévio do questionário que impôs ao recém-reformado apenas a possibilidade de indicar no 
máximo de 7 elementos na rede social. 
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influência que o contexto exerce sobre o envolvimento em atividades, indo ao encontro do que já 

está retratado na literatura. Litwin (2009) num estudo sobre “Social Networks and Well-being: A 

Comparison of Older People in Mediterranean and Non-Mediterranean Countries” comprovou a 

existência de uma maior predisposição dos idosos dos países não-mediterrâneos para o 

envolvimento (e frequência) em atividades do que dos idosos de países mediterrâneos (Idem). 

Na presente análise constatamos que, para além dos recém-reformados dos países 

mediterrâneos (regime de bem-estar familialista implícito, exceto a Holanda), os de Leste-

europeu também parecem ser menos propensos ao envolvimento em atividades sociais após a 

reforma.  

Refletindo sobre a função da rede social, analisada com recurso ao suporte emocional da rede 

social, os dados revelam que homens e mulheres não se diferenciam. Já a comparação entre os 

regimes de bem-estar revela diferenças significativas. As redes sociais dos recém-reformados 

que vivem em países com regime de bem-estar familialista implícito (na amostra masculina) e 

Leste-europeu (na amostra feminina) são redes com maior suporte emocional. 

No que respeita à qualidade da rede social, analisada através da satisfação com a rede social, os 

dados revelam que existem diferenças entre homens e mulheres. Embora ténues, essas 

diferenças indicam que em média as mulheres recém-reformadas mostram maior satisfação 

geral para com a sua rede social do que os homens. Contudo, quando analisamos esta 

satisfação com a rede social considerando o regime de bem-estar disponível (no país de 

residência), encontramos regimes em que esta tendência é inversa. Isto é, em países com o 

regime de bem-estar familialista implícito, a diferença de género é significativa, mas, neste caso, 

os dados mostram que os homens têm maior satisfação com a rede do que as mulheres. Diante 

disto, a satisfação geral com a rede social poderá estar relacionada com a “obrigação” de 

contactar e conviver com os familiares. Esta situação poderá afetar a possibilidade e a liberdade 

de escolha dos elementos da rede social, ao impor e condicionar os relacionamentos sociais 

desenvolvidos. A literatura poderá ajudar a compreender estes dados ao defender que os 

diferentes regimes de bem-estar poderão atenuar ou incentivar a prestação de apoio informal 

(Brandt, Haberkern, & Szydlik, 2009). Assim, viver em países com regimes de bem-estar 

familialista implícito, em que a responsabilidade de cuidar do idoso é depositada essencialmente 

na família (Leitner, 2003) e o apoio informal é promovido mais vezes pelas mulheres do que 

pelos homens (Schmid et al., 2012), poderá condicionar a rede social das mulheres (ao nível da 
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estrutura como ao nível da função) e, consequentemente, atuar de forma negativa sobre a 

qualidade da mesma.  

A análise sobre o nível médio de QdV revela que não existem diferenças significativas de género. 

Contudo, os dados revelam que estas diferenças são significativas entre os países e os regimes 

de bem-estar. Os recém-reformados de Portugal, quando comparados com os outros países 

(exceto Espanha e Itália em que o nível de QdV não apresenta diferenças significativas em 

relação a Portugal), surgem como aqueles que têm menor nível de QdV. A análise sobre os 

regimes de bem-estar revela ainda que neste domínio (QdV) os recém-reformados que vivem em 

países com regimes familialista implícito e Leste-europeu são os que apresentam níveis mais 

baixos de QdV. Estes resultados poderão ser explicados através da relação entre as 

características de rede social e QdV, confirmada pela literatura (Gray, 2009; Seeman et al., 

2001). Esta relação (entre rede social e QdV) indica, por exemplo, que a diversidade das 

relações sociais e a maior participação em atividades (ou seja, maior integração social) têm uma 

relação positiva com a manutenção da capacidade funcional (Avlund et al., 2004) que 

(in)diretamente poderá atuar sobre a QdV em geral. Atendendo às características semelhantes 

da rede social dos recém-reformados que vivem em países com regimes de bem-estar 

familialista implícito e de Leste-europeu (muito familiar, com diminuta presença de amigos e 

menor integração social) e ao facto de serem também os recém-reformados que têm menor 

nível de QdV, talvez a rede social possa estar a interferir negativamente na QdV ou pelo menos 

poderá não ter a capacidade de amortecer os efeitos quer do envelhecimento que do próprio 

regime. 

4.4. Principais conclusões 

No presente capítulo foi desenvolvida uma análise descritiva e comparativa das 

características de rede social e do nível de QdV dos recém-reformados.  

Os dados analisados relativamente às redes sociais permitem retirar conclusões a três níveis, ou 

seja, ao nível da comparação de (i) géneros, (ii) dos países e (iii) dos regimes de bem-estar. 

i. A comparação das redes sociais entre os géneros, considerando todos os países, permitiu 

concluir que: 
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 Homens: têm redes sociais mais familiares (mais familiares que amigos), mais próximas 

geograficamente e com maior contacto diário (e maior qualidade no caso dos homens 

que vivem em países com regime de bem-estar familialista implícito). 

 Mulheres: têm redes sociais mais extensas, com maior nível de integração social (com 

maior envolvimento em atividades) e com maior qualidade (exceto nas mulheres que 

vivem em países com regime de bem-estar familialista implícito). 

ii. A comparação das redes sociais entre os diferentes países permitiu concluir que: 

 Portugal, Polónia e Eslovénia apresentam características de rede social semelhantes. As 

redes sociais dos recém-reformados que vivem nestes países são mais familiares, mais 

próximas em termos geográficos e emocionais, têm maior contacto diário e menor 

integração social (menor envolvimento em atividades sociais). 

 Em países como Espanha e Eslovénia, as redes sociais dos recém-reformados são 

maiores (maior número de elementos identificados na rede social) que nos restantes 

países. 

iii. A comparação das redes sociais entre os diferentes regimes de bem-estar permitiu concluir 

que: 

 Os regimes de bem-estar familialista implícito e Leste-europeu apresentam similitudes ao 

nível das características da rede social dos recém-reformados. 

 As redes sociais dos recém-reformados que vivem em países com regimes de bem-estar 

familialista implícito e Leste-europeu são redes mais familiares, com maior proximidade 

geográfica, com contacto diário e suporte emocional e menor integração social do que 

nos restantes regimes (estes dados estão em conformidade com as conclusões obtidas 

pela comparação entre países). 

Os dados analisados sobre o nível de QdV também permitem retirar conclusões a três níveis: (i) 

da comparação de género, (ii) dos países e (iii) dos regimes de bem-estar: 

i. A comparação do nível de QdV entre os géneros (considerando todos os países) permite 

concluir que não há diferenças significativas entre homens e mulheres. 
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ii. A comparação do nível de QdV entre os diferentes países permite concluir que Portugal é 

dos países em que o nível de QdV é mais baixo (exceto quando comparado com Espanha e 

Itália, pois relativamente a estes dois países as diferenças não são significativas); 

iii. A comparação do nível de QdV entre os regimes de bem-estar permite concluir que os 

recém-reformados que vivem em países com regime de bem-estar familialista implícito e/ou 

Leste-europeu são os que apresentam níveis de QdV mais baixos quando comparados com 

os que vivem em países com outros regimes de bem-estar (familialista explícito e/ou 

familialista opcional). 

 





 

85 

CAPÍTULO V – RELAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS, TIPOS DE REDES 

SOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA DOS RECÉM-REFORMADOS EUROPEUS. 

O presente capítulo tem como objetivo estudar a relação das características da rede 

social (familiares na rede social, amigos na rede social, proximidade geográfica da rede social, 

contato diário com a rede social, dimensão da rede social, integração social, suporte emocional 

da rede social e satisfação geral com a rede social) e dos tipos de rede social com a QdV 

(medida através do CASP-12), controlando os efeitos das características sociodemográficas 

(idade, sexo, escolaridade, estado civil, stress financeiro e regime de bem-estar) e de saúde 

(limitações nas AVD e doenças crónicas). Esta relação foi estudada considerando todos os 

recém-reformados (ponto 5.1. deste capítulo) e em separado para cada um dos géneros (ponto 

5.2.) Após esta análise, foram observados os tipos de redes sociais (ponto 5.3) para todos os 

recém-reformados (ponto 5.3.1) e para cada um dos géneros (ponto 5.3.2.). A finalizar este 

capítulo (ponto 5.4.) foi estudada a relação entre os tipos de redes sociais encontrados e a QdV. 

Mais uma vez, esta análise foi realizada para todos os recém-reformados (ponto 5.4.1.) e para 

cada um dos géneros (ponto 5.4.2.). 

5.1. Relação entre as características de rede social e a Qualidade de 

Vida dos recém-reformados europeus. 

O efeito das características de rede social sobre a QdV é diferenciado, revelando que 

nem todas as variáveis de rede estão significativamente correlacionadas com a QdV. A regressão 

linear múltipla permitiu identificar o nível de integração social (β= 0.165; t (2215)=8.277; 

p<0.001), a satisfação geral com a rede social (β= 0.115; t (2215)=6.013; p<0.001) e o suporte 

emocional da rede social (β= 0.061; t (2215)=2.964; p<0.005) como preditores de QdV 

individual. Todas as variáveis que surgem significativamente relacionadas com a QdV 

influenciam-na de um modo positivo. A variável que mais contribui para a QdV é o número de 

atividades sociais desenvolvidas (que reflete o nível de integração social), seguida pela satisfação 

geral com a rede social e, por fim, o de suporte emocional da rede social. A introdução das 

variáveis de rede social promoveu um aumento de 3.7% na capacidade do modelo explicar a 

variabilidade da QdV. 
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Quadro 8. Características da rede social e QdV dos recém-reformados 

Regressão Linear Múltipla 

        Modelo 1 (n=2376) 

 

Modelo 2 (n=2234) 

      

 

Beta Sig. 

IC 95% 

 

Beta Sig. 

IC 95% 

      

 

Min. Max. 

 

Min. Max. 

(Constant) 

   

 

0.00 33.82 41.367 

  

0.000 27.208 35.93 

Idade  

   

0,011 0.559 -0.04 0.073 

 

0.007 0.728 -0.047 0.067 

Sexo (Feminino)  

  

-0,01 0.603 -0.56 0.326 

 

-0.033 0,082 -0.851 0.050 

Número de anos de educação 

 

0,05 0.007 0.019 0.123 

 

0.007 0.736 -0.044 0.063 

Estado civil (vive com companheiro) 

 

0,054 0.004 0.252 1.341 

 

0.025 0.218 -0.224 0.983 

Stress financeiro (com stress) 

 

-0,268 0.000 -3.898 -2.906 

 

-0.247 0.000 -3.627 -2.630 

Regime de Bem-estar Familialista explícito  0,141 0.000 1.092 2.374 

 

0.137 0.000 1.028 2.327 

Regime de Bem-estar Familialista opcional  0,12 0.000 1.716 3.586 

 

0.102 0.000 1.276 3.148 

Leste-europeu  

  

0,015 0.577 -0.483 0.867 

 

0.034 0.200 -0.236 1.128 

Número de limitações nas AVD  

 

-0,145 0.000 -2.537 -1.514 

 

-0.139 0.000 -2.414 -1.403 

Número de doenças crónicas  

 

-0,179 0.000 -0.954 -0.628 

 

-0.187 0.000 -0.990 -0.664 

Familiares na rede  

 

    

 

-0.032 0.406 -0.021 0.009 

Amigos na rede  

 

    

 

0.007 0.857 -0.014 0.017 

Proximidade geográfica da rede  

 

    

 

-0.017 0.465 -0.012 0.005 

Contato diário com a rede  

   

 

0.037 0.175 -0.003 0.015 

Dimensão da rede  

  

    

 

0.041 0.059 -0.006 0.319 

Integração social  

  

    

 

0.165 0.000 0.422 0.684 

Suporte emocional da rede  

 

    

 

0.061 0.003 0.005 0.023 

Satisfação geral com a rede  

 

        

 

0.115 0.000 0.370 0.729 

R Square  

   

.223 

 

   

.272 

   Adjusted R Square 

  

.229 

 

   

.266 

   R Square Change 

  

.223 

 

   

.272 

   Sig. F Change       .000         .000       

Notas:Regime de bem-estar familialista explícito: Áustria, Bélgica, França , Alemanha e Suíça;  regime de bem-estar familialista 
implícito: Itália, Espanha, Portugal e Holanda; regime de bem-estar familialista opcional: Dinamarca e Suécia; Leste-europeu: Polónia, 
República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia.  
Familiares na rede (percentagem de família na rede social), Amigos na rede (percentagem de amigos na rede social), Proximidade 
geográfica da rede (percentagem de elementos da rede social que vivem numa distância inferior a 5 km), Contactos diários com a 
rede (percentagem de elementos da rede social com quem o indivíduo mantem com contato diário), Dimensão da rede (número de 
elementos identificados na rede social), Integração social (número de atividades sociais desenvolvidas), Suporte emocional da rede 
(percentagem de elementos da rede social com quem o entrevistado se sente próximo ou muito próximo). 
Os resultados cumprem todos os pressupostos subjacentes à regressão linear múltipla (ver anexo 2). 
Fonte: SHARE, quarta vaga (dados não ponderados). 
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5.2. Relação entre características de rede social e Qualidade de Vida 

dos recém-reformados europeus: uma análise por género. 

A análise desenvolvida no ponto anterior foi replicada para cada um dos géneros em 

separado de forma a constatar se a relação entre as variáveis de rede social e a QdV se 

diferencia quando consideramos a amostra masculina (5.2.1.) e feminina (5.2.2.) em separado. 

5.2.1. Relação entre características de rede social e Qualidade de Vida dos 

recém-reformados europeus do sexo masculino 

Analisando a relação entre as variáveis de rede social e a QdV nos recém-reformados 

europeus do sexo masculino, conseguimos apurar que nem todas as variáveis de rede social 

introduzidas no modelo de regressão estão significativamente associadas à QdV. A regressão 

linear múltipla (quadro 9) permitiu identificar o nível de integração social (β= 0.152; t (1116)= 

5.543; p<0.001), a percentagem de contacto diário com a rede social (β= 0.109; t (1116)= 

2.657; p<0.001), a satisfação geral com a rede social (β= 0.106; t (1116)= 3.974; p<0.001) e a 

dimensão da rede social (β= 0.080; t (1116)= 2.613; p<0.05) como preditores da  QdV. Este 

conjunto de variáveis atua de um modo positivo sobre a QdV dos recém-reformados europeus do 

sexo masculino. A introdução das variáveis de rede social acrescentou 5.2% na capacidade do 

modelo explicar a variabilidade da QdV. 
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Quadro 9. Características da rede social e a QdV dos recém-reformados europeus do sexo masculino 

Regressão Linear Múltipla 

        Modelo 1 (n=1205) 

 

Modelo 2 (n=1134) 

      

 
β Sig. 

IC 95% 

 
β Sig. 

IC 95% 

      

 

Min. Max. 

 

Min. Max. 

(Constant) 

   
 

0.000 28.778 40.069 

  

0.000 23.494 36.16 

Idade  

   

0.035 0.178 -0.027 0.146 

 

0.023 0.385 -0.048 0.125 

Número de anos de educação  

 

0.050 0.059 -0.002 0.136 

 

0.015 0.594 -0.053 0.092 

Estado civil (vive com companheiro)  

 

0.100 0.000 0.849 2.536 

 

0.053 0.064 -0.053 1.908 

Stress financeiro (com stress)  

 

-0.265 0.000 -4.046 -2.668 

 

-0.250 0.000 -3.858 -2.466 

Regime de Bem-estar Familialista explícito  0.147 0.000 0.939 2.622 

 

0.158 0.000 1.054 2.766 

Regime de Bem-estar Familialista opcional  0.083 0.004 0.617 3.261 

 

0.095 0.001 0.849 3.510 

Leste-europeu  

  

0.015 0.658 -0.686 1.087 

 

0.043 0.223 -0.340 1.453 

Número de limitações nas AVD  

 

-0.161 0.000 -3.594 -1.871 

 

-0.151 0.000 -3.488 -1.732 

Número de doenças crónicas  

 

-0.201 0.000 -1.107 -0.659 

 

-0.223 0.000 -1.205 -0.756 

Familiares na rede  

 
    

 

-0.078 0.157 -0.037 0.006 

Amigos na rede  

 
    

 

-0.005 0.919 -0.024 0.022 

Proximidade geográfica da rede  

 
    

 

-0.026 0.447 -0.017 0.008 

Contato diário com a rede  
   

 

0.109 0.008 0.005 0.03 

Dimensão da rede  

  
    

 

0.080 0.009 0.08 0.562 

Integração social  

  
    

 

0.152 0.000 0.325 0.681 

Suporte emocional da rede  

 
    

 

0.057 0.051 0.000 0.025 

Satisfação geral com a rede  

 

        

 

0.106 0.000 0.255 0.752 

R Square  

   

.237 
 

   

.289 

   Adjusted R Square 

  

.231 
 

   

.278 

   R Square Change 

  

.237 
 

   

.289 

   Sig. F Change       .000         .000       

Notas: Regime de bem-estar familialista explícito: Áustria, Bélgica, França , Alemanha e Suíça;  regime de bem-estar familialista 
implícito: Itália, Espanha, Portugal e Holanda; regime de bem-estar familialista opcional: Dinamarca e Suécia; Leste-europeu: Polónia, 
República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia. 
Familiares na rede (percentagem de família na rede social), Amigos na rede (percentagem de amigos na rede social), Proximidade 
geográfica da rede (percentagem de elementos da rede social que vivem numa distância inferior a 5 km), Contactos diários com a 
rede (percentagem de elementos da rede social com quem o indivíduo mantem com contato diário), Dimensão da rede (número de 
elementos identificados na rede social), Integração social (número de atividades sociais desenvolvidas), Suporte emocional da rede 
(percentagem de elementos da rede social com quem o entrevistado se sente próximo ou muito próximo). 
Os resultados cumprem todos os pressupostos subjacentes à regressão linear múltipla (ver anexo 3). 
Fonte: SHARE, quarta vaga (dados não ponderados). 

5.2.2. Relação entre características de rede social na Qualidade de Vida dos 

recém-reformados europeus do sexo feminino 

A análise à regressão linear múltipla (quadro 10) permite constatar que, à semelhança 

dos resultados obtidos na análise realizada para os indivíduos do sexo masculino, também na 

amostra feminina há variáveis de rede social que se encontram relacionadas positivamente com 

a QdV. A análise dos dados permite constatar que o nível de integração social (β= 0.180; t 

(1082)=6.148; p<0.001), a satisfação geral com a rede social (β= 0.116; t (1082)=4.203; 

p<0.001) e o suporte emocional da rede social (β= 0.064; t (1082)=2.184; p<0.05) estão 

significativamente relacionadas com a QdV.  Este conjunto de variáveis de rede tem uma relação 
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positiva com a QdV. Mais uma vez, a introdução das variáveis de rede social permitiu aumentar 

a capacidade de explicação (em 4.5%) do modelo relativamente à variabilidade da QdV. 

Quadro 10. Características da rede social e QdV dos recém-reformados do sexo feminino 

Regressão Linear Múltipla  

        Modelo 1 (n=1171) 

 

Modelo 2 (n=1100) 

      

 
β Sig. 

IC 95% 

 
β Sig. 

IC 95% 

      

 

Min. Max. 

 

Min. Max. 

(Constant) 

   
 

0.000 35.435 45.556 

  

0.000 27.513 39.733 

Idade (M) 

   

-0.019 0.482 -0.103 0.049 

 

-0.021 0.455 -0.106 0.048 

Número de anos de educação  

 

0.046 0.090 -0.010 0.146 

 

-0.002 0.937 -0.084 0.077 

Estado civil (vive com companheiro)  

 

0.012 0.668 -0.566 0.882 

 

0.000 0.994 -0.778 0.784 

Stress financeiro (com stress)  

 

-0.278 0.000 -4.241 -2.810 

 

-0.251 0.000 -3.893 -2.453 

Regime de Bem-estar Familialista explícito  0.139 0.001 0.744 2.719 

 

0.118 0.005 0.452 2.467 

Regime de Bem-estar Familialista opcional  0.157 0.000 1.966 4.651 

 

0.113 0.001 0.963 3.671 

Leste-europeu  

  

0.014 0.721 -0.849 1.226 

 

0.025 0.545 -0.726 1.373 

Número de limitações nas AVD  

 

-0.137 0.000 -2.312 -1.028 

 

-0.133 0.000 -2.197 -0.941 

Número de doenças crónicas  

 

-0.155 0.000 -0.928 -0.452 

 

-0.149 0.000 -0.898 -0.423 

Familiares na rede  

 
    

 

0.011 0.837 -0.019 0.023 

Amigos na rede  

 
    

 

0.017 0.744 -0.019 0.027 

Proximidade geográfica da rede  

 
    

 

-0.014 0.666 -0.014 0.009 

Contacto diário com a rede  
   

 

-0.024 0.524 -0.016 0.008 

Dimensão da rede  

  
    

 

0.007 0.811 -0.197 0.252 

Integração social  

  
    

 

0.180 0.000 0.416 0.807 

Suporte emocional da rede  

 
    

 

0.064 0.029 0.002 0.029 

Satisfação geral com a rede  

 

        

 

0.116 0.000 0.300 0.825 

R Square  

   

.218 
 

   

.269 

   Adjusted R Square 

  

.212 
 

   

.257 

   R Square Change 

  

.218 
 

   

.269 

   Sig. F Change       .000         .000       

Notas: Regime de bem-estar familialista explícito: Áustria, Bélgica, França , Alemanha e Suíça;  regime de bem-estar familialista 
implícito: Itália, Espanha, Portugal e Holanda; regime de bem-estar familialista opcional: Dinamarca e Suécia; Leste-europeu: Polónia, 
República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia. 
Familiares na rede (percentagem de família na rede social), Amigos na rede (percentagem de amigos na rede social), Proximidade 
geográfica da rede (percentagem de elementos da rede social que vivem numa distância inferior a 5 km), Contactos diários com a 
rede (percentagem de elementos da rede social com quem o indivíduo mantem com contato diário), Dimensão da rede (número de 
elementos identificados na rede social), Integração social (número de atividades sociais desenvolvidas), Suporte emocional da rede 
(percentagem de elementos da rede social com quem o entrevistado se sente próximo ou muito próximo). 
Os resultados cumprem todos os pressupostos subjacentes à regressão linear múltipla (ver anexo 4). 
Fonte: SHARE, quarta vaga (dados não ponderados). 

5.3. Tipos de Redes Sociais  

O objetivo deste ponto 5.3. é descobrir os tipos de rede social dos recém-reformados 

europeus. Através das variáveis de rede social (familiares na rede social, amigos na rede social, 

proximidade geográfica com a rede social, percentagem de contactos diários com a rede social, 

dimensão da rede social, integração social, suporte emocional da rede social e, por fim, 

satisfação geral com a rede social), foram construídos tipos de redes sociais tanto para a 

população geral (5.3.1) como para cada um dos géneros (5.3.2. e 5.3.3.) homens e mulheres, 
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respetivamente). 

5.3.1. Tipos de redes sociais dos recém-reformados europeus 

Uma análise de clusters permitiu agrupar os recém-reformados europeus em quatro 

tipos de rede social (ver anexo 5) que designamos de (1) Familiar interativa, (2) Extensa de 

menor suporte emocional, (3) Amizade de vizinhança e de (4) Maior integração social. 

A rede social Familiar interativa corresponde a 36.6% dos recém-reformados e, através da 

análise discriminante, podemos aferir que este cluster está associado positivamente aos 

familiares na rede social e aos contactos diários com a rede social e encontra-se negativamente 

associado aos amigos na rede social.  

A rede Extensa de menor suporte emocional compreende 30.0% da amostra e está associada 

positivamente à dimensão da rede social e negativamente associada ao suporte emocional da 

rede social.  

O terceiro cluster refere-se à rede social de Amizade de vizinhança e corresponde a 17.4% dos 

recém-reformados. Este cluster está positivamente associado aos amigos na rede social e à 

proximidade geográfica com a rede social e negativamente associado aos contactos diários com 

a rede social e à dimensão da rede.  

No quarto e último cluster que compreende 16.1% da nossa amostra, temos a rede de Maior 

integração social que se encontra positivamente associada com à integração social, aos amigos 

na rede social e à dimensão da rede. Este cluster encontra-se negativamente associado com aos 

contactos diários com a rede social e à proximidade geográfica da rede. 

No quadro 11 podemos constatar as características do tipo de rede social construído e as 

restantes variáveis introduzidas nas análises seguintes. Através da análise das frequências 

relativas ou das médias e respetivos intervalos de confiança (ao nível de 95%) foi possível 

distinguirmos e caracterizarmos os tipos de redes relativamente às suas características de rede 

social, sociodemográficas e de saúde. 
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Quadro 11. Média e Desvio Padrão das variáveis de estudo, por tipo de rede social (recém-reformados 
europeus) 

  Familiar e interativa   
Extensa de menor suporte 

emocional 
  Amizade de vizinhança   Maior integração social 

 
N=845 (36.6%) 

 
N= 692 (30.0%) 

 
N= 401 (17.4%) 

 
N= 372 (16.1%) 

  M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%) 

Variáveis de rede social 

               Familiares na rede  97.53 11.65  (96.75 - 98.32) 

 

91.70 15.44 (89.56 - 91.86) 

 

27.90 21.95 (25.75 - 30.05) 

 

74.83 23.59 (72.43 - 77.23) 

Amigos na rede  1.02 6.43 (0.59 - 1.45) 

 

4.70 13.31 (3.93 - 5.46) 

 

62.12 26.80 (59.50 - 64.74) 

 

19.93 19.95 (17.90 - 21.96) 

Proximidade geográfica com a 
rede 

97.68 13.09 (96.80 - 98.56) 

 

54.03 28.48 (51.91 - 56.16) 

 

54.75 36.11 (51.22 - 58.29) 

 

48.80 28.39 (45.92 - 51.68) 

Contacto diário com a rede  95.68 13.09 (94.80 - 96.56) 

 

38.78 25.21 (36.90 - 40.66) 

 

23.61 28.55 (20.82- 26.41) 

 

33.07 24.46 (30.58 - 35.56) 

Dimensão da rede  1.56 0.81 (1.51 - 1.62) 

 

3.36 1.49 (3.25 - 3.47) 

 

2.99 1.56 (2.84 - 3.14) 

 

3.61  1.49 (3.46 - 3.76) 

Integração social  1.98 1.56 (1.88 - 2.09) 

 

1.86  0.97 (1.79 - 1.93) 

 

2.52 1.62 (2.36 - 2.68) 

 

5.30  1.04 (5.19 - 5.41) 

Suporte emocional da rede 96.60 16.35 (95.50 - 97.70) 

 

85.43 26.17 (83.48 - 87.38) 

 

65.92 36.65 (62.35 - 69.50) 

 

85.85 23.95 (83.42 - 88.28) 

Satisfação geral com a rede  9.14  1.13 (9.06 - 9.22) 

 

9.01 1.24 (8.92 - 9.10) 

 

8.40  1.52 (8.25 - 8.55) 

 

8.87 1.13 (8.76 - 8.99) 

Variáveis sociodemográficas 

               

Idade  62.10 4.04 (61.83 - 62.37) 

 

62.31 4.13 (62.00 - 62.62) 

 

62.77  3.88 (62.39 - 63.15) 

 

63.5 4.05 (62.64 - 63.46) 

Sexo (Feminino) 39.60 - (36.30 - 42.90) 

 

53.00 - (49.30 - 56.72) 55.10 - (50.20 - 60.0) 

 

58.60 - (53.60 - 63.60) 

Número de anos de educação 10.01  4.03 (9.74 - 10.28) 

 

10.51  4.16 (10.20 - 10.82) 

 

11.19 4.67 (10.73 - 11.65) 

 

11.93  4.42 (11.48 - 12.38) 

Estado civil (vive com 
companheiro) 

92.00 - (90.20 - 93.80) 

 

78.80 - (75.75 - 81.85) 

 

56.90 - (52.10 - 61.75) 

 

76.60 - (72.30 - 80.90) 

Stress financeiro (com stress) 56.80 - (53.50 - 60.10) 

 

64.60 - (59.74 - 69.46) 

 

67.80 - (63.10 - 72.55) 

 

79.80 - (75.70 - 83.90) 

RBE Familialista Explícito 24.30 - (21.64 - 26.96)  27.21 - (24.45 - 29.97)  21.76 - (19.20 - 24.32)  20.40 - (17.90 - 22.90) 

RBE Familialista Implícito 42.41 - (37.49 - 47.33)  25.06 - (20.74 - 29.38)  12.77 - (9.44 - 16.10)  13.01 - (9.66 - 16.36) 

RBE Familialista Opcional 25.13 - (18.99 - 31.27)  26.63 - (20.38 - 32.88)  19.10 - (13.54 - 24.66)  26.63 - (20.38 - 32.88) 

Leste-europeu 45.63 - (42.02 - 49.24)   31.31 - (27.95 - 34.67)   9.89 - (7.73 - 12.05)   6.08 - (4.35 - 7.81) 

Variáveis de saúde 

               

Número de limitações nas AVD  0.08  0.40 (0.05 - 0.11) 

 

0.12 0.55 (0.08 - 0.16) 

 

0.11  0.51 (0.06 - 0.16) 

 

0.10  0.51 (0.05 - 0.15) 

Número de doenças crónicas  1.48 1.36 (1.39 - 1.57) 

 

1.55  1.33 (1.26 - 1.84) 

 

1.60  1.51 (1.45 - 1.75) 

 

1.47  1.33 (1.34 - 1.61) 

CASP-12 37.96  6.28 (37.53 - 38.39)  37.95 5.91 (37.50 - 38.40)  38.58  6.23 (37.96 - 39.20)  40.78 4.94 (40.27 - 41.30) 

Legenda: RBE (Regime de Bem-estar) 
Nota: RBE Familialista Explícito (Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Suíça) N= 998; RBE Familialista Implícito (Itália, Espanha, Portugal e 
Holanda) N= 387; RBE Familialista Opcional (Dinamarca e Suécia) N= 192; Leste-europeu (Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e 
Estónia) N= 733. 
Familiares na rede (percentagem de família na rede social), Amigos na rede (percentagem de amigos na rede social), Proximidade geográfica da 
rede (percentagem de elementos da rede social que vivem numa distância inferior a 5 km), Contactos diários com a rede (percentagem de 
elementos da rede social com quem o indivíduo mantem com contato diário), Dimensão da rede (número de elementos identificados na rede 
social), Integração social (número de atividades sociais desenvolvidas), Suporte emocional da rede (percentagem de elementos da rede social 
com quem o entrevistado se sente próximo ou muito próximo). 
Fonte: SHARE, quarta vaga (dados não ponderados). 
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Com base na informação que consta no quadro 11 e procedendo a uma comparação (com base 

nos intervalos de confiança a 95%) das características dos diferentes tipos de rede social 

identificados, podemos aferir que a rede social Familiar interativa é composta por mais familiares 

na rede social, seguida pela rede Extensa de menor suporte emocional, depois pela Maior 

integração social e, por fim, pela de Amizade de vizinhança. No que respeita aos amigos na 

rede, podemos verificar que estes são mais na rede de Amizade de vizinhança, seguida pela 

rede Maior integração social, depois pela Extensa de menor suporte emocional, sendo menor na 

rede social Familiar interativa. Relativamente à proximidade geográfica, os dados revelam que a 

rede social Familiar interativa tem a maior percentagem de elementos da rede social que vivem 

a uma distância inferior a 5km em comparação com as restantes redes sociais (não havendo 

diferenças significativas entre os outros tipos de rede social). Quanto à interação social (medida 

através do contacto diário) com a rede, a análise revela que esta é maior na rede social Familiar 

interativa seguida pela rede social Extensa de menor suporte emocional, depois pela rede Maior 

integração social e, por fim, com menos interação com a rede, surge a rede social de Amizade 

de vizinhança. A integração social (medida através do número de atividades sociais 

desenvolvidas) é maior na rede Maior integração social, seguida pela Extensa de menor suporte 

emocional, depois pela de Amizade de vizinhança e menor na rede social Familiar interativa. O 

suporte emocional é elevado em todos os tipos de rede social (acima de 60%), contudo este 

revela-se maior na rede social Familiar interativa, seguida pelas redes Maior integração social e 

Extensa de menor suporte emocional e é menor na rede de Amizade de vizinhança. No que se 

refere à satisfação geral com a rede, embora esta seja elevada em todos tipos de rede social 

identificados (com valores médios de 8 pontos, recordando que o máximo de 10 pontos 

corresponde ao maior nível de satisfação com a rede), é maior na rede Familiar interativa e 

Extensa de menor suporte emocional (sem diferenças significativas entre estes dois tipos de 

rede), seguidas pela rede Maior integração social e é menor na rede social Amizade de 

vizinhança. 

Com relação às características sociodemográficas, conseguimos apurar que relativamente à 

idade não existem diferenças significativas entre os diferentes tipos de rede, contudo, em relação 

ao género, apuramos que há uma menor percentagem de mulheres na rede Familiar interativa. 

O nível de educação é também diferenciado de acordo com o tipo de rede, sendo que os recém-

reformados com rede Maior integração social revelam ter um maior número de anos de 
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escolaridade que os recém-reformados com rede Extensa de menor suporte emocional e/ou 

Familiar interativa. No que respeita ao estado civil, viver com o companheiro é a realidade mais 

expressiva na rede Familiar interativa, seguida pela rede Extensa de menor suporte emocional, 

depois pela Maior integração social e, por fim, pela de Amizade de vizinhança. De um modo 

geral, verificamos ainda que os recém-reformados com rede social Familiar interativa revelam 

sentir maior stress financeiro comparativamente aos recém-reformados com outro tipo de rede 

social. Relativamente ao regime de bem-estar, conseguimos apurar que nos regimes de bem-

estar familialista implícito e Leste-europeu existe um maior número de recém-reformados com 

rede social Familiar interativa contrastando com um menor número de recém-reformados com 

redes do tipo Amizade de vizinhança e Maior integração social (estas duas últimas sem 

diferenças significativas). No regime de bem-estar familialista explícito, apenas foram 

encontradas diferenças significativas entre a rede Maior integração social e Extensa de menor 

suporte emocional (há mais indivíduos com redes sociais de Maior integração social do que com 

redes sociais Extensas de menor suporte emocional). No regime de bem-estar familialista 

opcional, não foram encontradas diferenças significativas entre os tipos de rede social. 

Comparando os regimes de bem-estar, os dados revelam que há mais recém-reformados com 

rede social Familiar e interativa nos países com regimes de bem-estar familialista implícito e 

Leste-europeu. As redes sociais de Amizade de vizinhança e Maior integração social são mais 

expressivas em países com regime de bem-estar familialista explícito do que em países com 

regimes de bem-estar familialista implícito e/ou Leste-europeu.  

No que diz respeito às características de saúde, considerando o número de limitações nas ADV e 

o número de doenças crónicas, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

diferentes tipos de rede social. Porém, considerando a QdV apuramos que os recém-reformados 

com rede Maior integração social têm um nível médio de QdV superior aos recém-reformados 

com outro tipo de rede social.  

Numa abordagem geral aos dados, é possível constatar que as redes sociais com maior 

expressividade na Europa são as do tipo Familiar interativa e Extensa de menor suporte 

emocional (em conjunto representam 66.6% da amostra de recém-reformados). Em relação à 

QdV, verificamos que os recém-reformados com rede Maior integração social apresentam maior 

nível de QdV comparativamente aos recém-reformados com outro tipo de rede social. Os recém-

reformados com rede Maior integração social são também aqueles que referem ter maior nível 
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de educação e sentem menor stress financeiro, contudo, apenas representam 16.1% da nossa 

amostra. 

5.3.2. Tipos de redes sociais dos recém-reformados europeus: uma análise 

de género 

Com o intuito de perceber se os tipos de redes sociais são diferentes de acordo com o 

género foram construídos tipos de redes sociais separadamente para homens (5.3.2.1.) e para 

mulheres (5.3.2.2.). 

5.3.2.1. Tipos de redes sociais dos recém-reformados europeus do sexo 

masculino 

No caso dos indivíduos recém-reformados do sexo masculino residentes na Europa, foi 

possível identificar quatro tipos de redes (ver anexo 6) que designamos como (1) Familiar, (2) 

Menor integração social, (3) Amizade e (4) Maior integração social. 

O primeiro cluster (37.6%) está positivamente associado aos familiares na rede social e 

negativamente associado aos amigos na rede. Assim sendo, esta rede foi denominada 

“Familiar”.  

O segundo cluster (30.2%) é a rede social denominada Extensa de Menor integração social e 

está associada negativamente ao nível de integração social, ao contacto diário com a rede e à 

proximidade geográfica da rede social e positivamente associada à dimensão da rede social.  

O terceiro cluster encontrado refere-se à rede social de Amizade. Este cluster que corresponde a 

17.7% da amostra está associado positivamente aos amigos na rede e negativamente associado 

aos familiares na rede social.  

Por fim, no quarto cluster que compreende 14.5% da amostra masculina surge a rede Extensa 

de maior integração social que se encontra positivamente associada ao nível de integração social 

e a dimensão da rede e negativamente associada ao contacto diário com a rede e à proximidade 

geográfica da rede social. 

No quadro 12 podemos constatar as características do tipo de rede social construído e as 

restantes variáveis introduzidas nas análises seguintes. Através da análise das frequências 
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relativas ou das médias e respetivos intervalos de confiança (ao nível de 95%), foi possível 

distinguirmos e caracterizarmos os tipos de rede relativamente às suas características de rede 

social, sociodemográficas e de saúde. 

Quadro 12. Média e Desvio Padrão das variáveis de estudo, por tipo de rede social dos recém-reformados do 
sexo masculino 

  Familiar   Extensa de menor integração social   Amizade   Extensa de maior integração social 

 

N= 439 (37.6%) 

 

N= 353 (30.2%) 

 

N= 207 (17.7%) 

 

N= 170 (14.5%) 

  M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%) 

Variáveis de rede social 

               Familiares na rede  98.23 10.03 (97.29 - 99.17) 

 

91.44 14.82 (89.90 - 92.99) 

 

28.59 22.81 (25.48 - 31.69) 

 

91.60 16.57 (89.11 - 94.09) 

Amigos na rede 0.84 6.03 (0.28 - 1.41) 

 

4.91 10.95 (3.77- 6.05) 

 

59.05 28.77 (55.13 - 62.97) 

 

5.35 12.77 (3.43 - 7.27) 

Proximidade geográfica da rede 98.31 8.38 (97.53 - 99.09) 

 

54.64 27.52 (51.76 - 57.51) 

 

59.64 35.62 (54.79 - 64.49) 

 

73.47 30.85 (68.83 - 78.10) 

Contacto diário com a rede 96.58 11.77 (95.48 - 97.68) 

 

37.73 24.30 (35.20 - 40.27) 

 

26.00 29.11 (22.13 - 30.06) 

 

62.58 32.65 (57.68 - 67.49) 

Dimensão da rede 1.49 0.81 (1.41 - 1.57) 

 

2.41 1.30 (2.21 - 2.61) 

 

3.01 1.65 (2.78 - 3.24) 

 

2.41 1.30 (2.21 - 2.61) 

Integração social 1.58 1.02 (1.48 - 1.68) 

 

5.54 0.71 (5.43 - 5.65) 

 

2.87 1.93 (2.61 - 3.13) 

 

5.54 0.71 (5.43 - 5.65) 

Suporte emocional da rede 96.51 16.90 (94.93 -98.09) 

 

84.85 26.01 (82.14 - 87.57) 

 

61.92 37.70 (56.78 - 67.05) 

 

93.41 19.50 (90.48 - 96.34) 

Satisfação geral com a rede 9.24 1.09 (9.14 - 9.34) 

 

8.93 1.05 (8.77 - 9.09) 

 

8.24 1.46 (8.04 - 8.44) 

 

8.93 1.05 (8.77 - 9.09) 

Variáveis sociodemográficas 

              

 Idade 62.62 3.73 (62.27 - 62.97) 

 

62.7 3.77 (62.13 - 63.27) 

 

63.33 3.66 (62.83 - 63.83) 

 

62.7 3.77 (62.13 - 63.27) 

Número de anos de educação 10.23 4.14 (9.84 - 10.62) 

 

12.34 4.25 (11.7 - 12.98) 

 

11.55 5.08 (10.86 - 12.24) 

 

12.34 4.25 (11.7 - 12.98) 

Estado civil (vive com companheiro) 95.90 - (95.89 - 95.91) 

 

93.5 - (0.90 - 0.97) 

 

64.30 - (0.58 - 0.71) 

 

93.5 - (0.90 - 0.97) 

Stress financeiro (com stress) 41.90 - (41.85 - 41.95) 

 

82.4 - (0.77 - 0.88) 

 

71.50 - (0.65 - 0.78) 

 

82.4 - (0.77 - 0.88) 

RBE Familialista Explícito 25.99 - (22.29 - 29.69)  31.55 - (27.63 - 35.47)  23.61 - (20.03 - 27.19)  18.85 - (15.55 - 22.15) 

RBE Familialista Implícito 46.75 - (40.53 - 52.98)  26.41 - (20.91 - 31.90)  15.58 - (11.06 - 20.11)  11.26 - (7.31 - 15.20) 

RBE Familialista Opcional 32.93 - (23.05 - 42.80)  29.27 - (19.71 - 38.83)  19.50 - (11.18 - 27.84)  18.30 - (10.17 - 26.42) 

Leste-europeu 49.15 - (44.13 - 54.17)   30.97 - (26.32 - 35.61)   10.20 - (7.18 - 13.27)   9.70 - (6.69 - 12.63) 

Variáveis de saúde 

               

Número de limitações nas AVD 0.08 0.42 (0.04 - 0.12) 

 

0.08 0.44 (0.01 - 0.15) 

 

0.08 0.36 (0.03 - 0.13) 

 

0.08 0.44 (0.01 - 0.15) 

Número de doenças crónicas 1.50 1.39 (1.37 - 1.63) 

 

1.54 1.34 (1.34 - 1.74) 

 

1.57 1.44 (1.37 - 1.77) 

 

1.54 1.34 (1.34 - 1.74) 

CASP-12 38.17 6.41 (37.56 - 38.78)  40.95 4.58 (40.25 - 41.65)  39.01 5.65 (38.23 - 39.79)  40.95 4.58 (40.25 - 41.65) 

Legenda: RBE (Regime de Bem-estar). 
Nota: RBE Familialista Explícito (Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Suíça) N= 540; RBE Familialista Implícito (Itália, Espanha, Portugal e 
Holanda) N= 247; RBE Familialista Opcional (Dinamarca e Suécia) N= 87; Leste-europeu (Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e 
Estónia) N= 381. 
Familiares na rede (percentagem de família na rede social), Amigos na rede (percentagem de amigos na rede social), Proximidade geográfica da 
rede (percentagem de elementos da rede social que vivem numa distância inferior a 5 km), Contactos diários com a rede (percentagem de 
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elementos da rede social com quem o indivíduo mantem com contato diário), Dimensão da rede (número de elementos identificados na rede 
social), Integração social (número de atividades sociais desenvolvidas), Suporte emocional da rede (percentagem de elementos da rede social 
com quem o entrevistado se sente próximo ou muito próximo). 
Fonte: SHARE, quarta vaga (dados não ponderados). 
 

Atendendo às informações contidas no quadro 12, podemos verificar que existem diferenças 

significativas relativamente às características (de rede social, sociodemográficas e de saúde) 

consideradas na análise e ao tipo de rede social dos homens recém-reformados que vivem na 

europa.  

A análise sobre as características de rede permite apurar que há mais familiares na rede social 

Familiar (como era previsível), seguida pela rede Menor integração social e Maior integração 

social (estes dois tipos de rede não apresentam diferenças significativas entre si no que respeita 

aos familiares na rede social) e, por fim, pela rede de Amizade que se apresenta como aquela 

em que os familiares na rede são mais reduzidos. No sentido oposto, verificamos que os amigos 

na rede são maior na rede social de Amizade (depois seguida pela Menor integração social e 

pela rede Maior integração social) e menores na rede social Familiar. Relativamente à 

proximidade geográfica com a rede, os dados revelam que esta é maior na rede Familiar, 

seguida pela rede de Maior integração social e, por fim, pelas redes de Menor integração social e 

pela rede de Amizade. A interação social (medida pelo contacto diário) com a rede é maior na 

rede Familiar, seguida pela rede de Maior integração social, depois pela rede de Menor 

integração social e, por fim, pela rede social de Amizade. No que respeita à dimensão da rede, a 

análise dos dados permitiu constatar que a rede social Familiar é a que apresenta menor média 

de elementos identificados na rede social quando comparada com as restantes (nos outros tipos 

de rede social não foram encontradas diferenças significativas relativamente à dimensão da rede 

social). Quando comparamos a integração social (medida pelo número de atividades sociais 

desenvolvidas), percebemos que esta é maior nos recém-reformados com rede de Maior 

integração social, seguidos por aqueles com rede de Amizade, depois pelos que têm redes 

sociais de Menor integração social e com menor integração social surge a rede Familiar. 

Relativamente ao suporte emocional da rede, conseguimos verificar que também varia de acordo 

com o tipo de rede social. Assim, os recém-reformados com rede social Familiar revelam ter 

maior suporte emocional proveniente da sua rede, seguidos por aqueles com têm redes de 

Maior integração social e de Menor integração social (sem diferenças significativas entre estes 

dois tipos de rede social) e, por último, surgem os recém-reformados com rede social de 

Amizade. Quanto à satisfação geral com a rede social, podemos verificar que a média de 
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satisfação com a rede é elevada (acima de 8) em todos os tipos de rede. Contudo, existem 

algumas diferenças significativas que merecem atenção. Assim, os recém-reformados com rede 

Familiar revelam ter em média mais satisfação com a sua rede social do que os recém-

reformados com redes de Maior integração social e de Menor integração social (sem diferenças 

significativas entres estes dois tipos de rede) e de Amizade. 

Relativamente às características sociodemográficas, podemos aferir que existem diferenças 

significativas no que respeita ao número de anos na escola, ao estado civil, ao stress financeiro e 

ao nível médio de QdV. Deste modo, podemos aferir que em relação ao número de anos na 

escola, os recém-reformados com redes de Maior integração social apresentam maior média de 

anos de escola que os restantes. Apesar de em todos os tipos de rede, a percentagem de recém-

reformados a viverem com o companheiro/cônjuge ser superior a 50%, as redes de Maior 

integração social e Familiares surgem como as que têm maior percentagem de recém-

reformados a viver com o companheiro/cônjuge (acima de 93%) quando comparados com os 

restantes. No que se refere ao stress financeiro, verificamos que a maioria dos recém-

reformados com redes de Menor integração social e Familiar revelam sentir stress financeiro e, 

num sentido oposto, os recém-reformados com redes de Amizade e de Maior integração social 

(nestas últimas mais de 70% dos recém-reformados referiram não sentirem stress financeiro). 

Por fim, analisando o regime de bem-estar e considerando as diferenças significativas entre o 

tipo de rede social, conseguimos apurar que independentemente do tipo de regime de bem-estar 

(exceto no familialista opcional) as redes sociais Familiar e de Menor integração social têm maior 

expressividade. Tal como na análise desenvolvida para a todos os recém-reformados (ponto 

5.3.1.), também na amostra masculina no regime de bem-estar familialista opcional não foram 

encontradas diferenças significativas entre os tipos de rede social. Comparando os regimes entre 

si, conseguimos verificar que há uma maior percentagem de recém-reformados com rede social 

Familiar nos regimes de bem-estar familialista implícito e Leste-europeu quando comparados 

com o regime de bem-estar familialista explícito. Há também mais recém-reformados com rede 

de Amizade e rede de Maior integração social no regime de bem-estar familialista explícito em 

comparação com os regimes de bem-estar familialista implícito e Leste-europeu.  

Em relação às variáveis que refletem a dimensão de saúde, apenas no nível de QdV foram 

encontradas diferenças significativas. Estas diferenças ocorreram entre a rede de Maior 
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integração social e as restantes, sendo possível verificar que os recém-reformados com este tipo 

de rede gozam de uma maior QdV que os recém-reformados com outro tipo de rede.  

De um modo geral, considerando a amostra masculina, foi possível perceber que as redes 

Familiares e de Menor integração social compreendem 67.8% da amostra. Atendendo aos 

objetivos da investigação, conseguimos constatar que, à semelhança da análise feita à 

população geral (ponto 5.3.1.), os homens com rede de Maior integração social apresentam um 

maior nível de QdV do que os recém-reformados com outros tipos de rede social, sendo também 

aqueles que revelaram ter um maior nível médio de estudos e sentirem menos dificuldades 

financeiras. 

5.3.2.2. Tipos de redes sociais dos recém-reformados europeus do sexo 

feminino 

No caso dos indivíduos recém-reformados do sexo feminino que vivem na europa, foi 

possível identificar quatro tipos de rede social (anexo 7) que designamos de (1) Maior suporte 

emocional, (2) Familiar interativa, (3) Amizade e (4) Extensa de menor suporte emocional. 

O primeiro cluster refere-se à rede social de Maior suporte emocional e corresponde a 34.6% da 

amostra feminina. Este cluster está positivamente associado ao suporte emocional da rede e à 

satisfação média com a rede social.  

O segundo cluster corresponde a 32.5% das recém-reformadas cuja rede foi denominada de 

Familiar interativa. Este cluster está associado de modo positivo aos familiares na rede e ao 

contacto diário com a rede social e de modo negativo aos amigos na rede social.  

O terceiro cluster encontrado refere-se à rede social de Amizade. A este tipo de rede corresponde 

a 23.2% das mulheres da nossa amostra e está associado positivamente aos amigos na rede e 

negativamente associado aos familiares na rede social.  

Por fim, 9.6% dos recém-reformados do sexo feminino têm uma rede social Extensa de menor 

suporte emocional. Este tipo de rede está negativamente associada ao suporte emocional da 

rede, à proximidade geográfica da rede e à satisfação geral com a rede e está positivamente 

associada à dimensão da rede social. 
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No quadro 13, podemos constatar as características do tipo de rede social construído e as 

restantes variáveis introduzidas nas análises seguintes. Através da análise das frequências 

relativas ou das médias e respetivos intervalos de confiança (ao nível de 95%), foi possível 

distinguirmos e caracterizarmos os tipos de rede relativamente às suas características de rede 

social, sociodemográficas e de saúde. 

Quadro 13. Média e Desvio Padrão das variáveis de estudo, por tipo de rede social dos recém-reformados 
europeus do sexo feminino 

  Maior suporte emocional   Familiar interativa   Amizade   
Extensa de menor suporte 

emocional 

 
N= 395 (34.6%) 

 
N= 371 (32.5%) 

 
N= 265 (23.2%) 

 
N= 110 (9.6%) 

  M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%)   M/% SD IC (95%) 

Variáveis de rede social 

               Familiares na rede 88.56 15.26 (87.06 - 90.07) 

 

95.95 14.10 (94.52 - 97.39) 

 

33.72 20.49 (31.26 - 36.19) 

 

70.95 30.70 (65.22 - 76.69) 

Amigos na rede 8.49 12.94 (7.21 - 9.76) 

 

1.41 7.18 (0.68 - 2.14) 

 

60.17 22.87 (57.42 - 62.93) 

 

12.53 17.64 (9.23 - 15.83) 

Proximidade geográfica com a rede 45.17 27.13 (42.49 - 47.84) 

 

95.68 12.87 (94.37 - 96.99) 

 

49.65 32.95 (45.69 - 53.62) 

 

58.34 33.16 (52.15 - 64.54) 

Contacto diário com a rede 38.07 25.84 (35.52 - 40.62) 

 

88.44 24.62 (85.93 - 90.94) 

 

23.17 26.33 (20.00 - 26.34) 

 

33.75 30.16 (28.11 - 39.39) 

Dimensão da rede 3.68 1.55 (3.53 - 3.83) 

 

1.81 0.99 (1.71 - 1.91) 

 

3.38 1.60 (3.19 - 3.57) 

 

2.67 1.27 (2.43 - 2.91) 

Número de atividades sociais 3.15 1.67 (2.99 - 3.31) 

 

1.77 1.42 (1.63 - 1.91) 

 

3.42 1.92 (3.19 - 3.65) 

 

2.13 1.65 (1.82 - 2.44) 

Suporte emocional da rede 94.44 12.77 (93.18 - 95.69) 

 

98.58 7.20 (97.85 - 99.32) 76.39 26.80 (72.80 - 79.98) 

 

36.18 30.58 (30.46 - 41.89) 

Satisfação geral com a rede 9.37 0.84 (9.29 - 9.45) 

 

9.14 1.11 (9.03 - 9.25) 

 

8.79 1.19 (8.65 - 8.93) 

 

7.44 1.91 (7.08 - 7.80) 

Variáveis sociodemográficas 

              

 Idade 62.36 4.61 (61.91 - 62.82) 

 

61.41 4.61 (60.94 - 61.88) 

 

62.35 3.64 (61.91 - 62.79) 

 

63.11 4.77 (62.22 - 64.00) 

Número de anos de educação 10.72 4.11 (10.31 - 11.13) 

 

9.38 3.81 (8.99 - 9.77) 

 

11.32 4.34 (10.8 - 11.84) 

 

10.47 4.43 (9.64 - 11.30) 

Estado civil (vive com companheiro) 75.90 - (0.72 - 0.80) 

 

82.50 - (0.79 - 0.86) 

 

55.10 - (0.49 - 0.61) 

 

67.30 - (0.59 - 0.76) 

Stress financeiro (com stress) 71.90 - (0.67 - 0.76) 

 

50.70 - (0.46 - 0.56) 

 

68.30 - (0.63 - 0.74) 

 

60.00 - (0.51 - 0.69) 

RBE Familialista Explícito 37.25 - (32.98 - 41.51)  21.05 - (17.46 - 24.65)  31.78 - (27.68 - 35.89)  9.92 - (7.28 - 12.55) 

RBE Familialista Implícito 33.33 - (25.94 - 40.73)  42.31 - (34.55 – 50.06)  14.74 - (9.18 - 20.31)  9.62 - (4.99 - 14.24) 

RBE Familialista Opcional 43.64 - (34.37 - 52.90)  16.36 - (9.45 - 23.28)  35.45 - (26.51 - 44.39)  4.55 - (0.65 - 8.44) 

Leste-europeu 29.13 - (24.57 - 33.70)   48.03 - (43.01 - 53.05)   12.07 - (8.80 - 15.35)   10.76 - (7.65 - 13.87) 

Variáveis de saúde 

               

Número de limitações nas AVD 0.10 0.54 (0.05 - 0.15) 

 

0.10 0.43 (0.06 - 0.14) 

 

0.08 0.41 (0.03 - 0.13) 

 

0.27 0.09 (0.25 - 0.29) 

Número de doenças crónicas 1.46 1.35 (1.33 - 1.59) 

 

1.46 1.36 (1.32 - 1.60) 

 

1.56 1.45 (1.39 - 1.73) 

 

1.70 1.42 (1.44 - 1.96) 

CASP-12 39.32 5.47 (38.77 - 39.87)  37.34 6.20 (36.7 - 37.98)  39.38 5.99 (38.64 - 40.12)  35.67 7.03 (34.28 - 37.06) 

Legenda: RBE (Regime de Bem-estar). 



 

100 

Nota: Familialista Explícito (Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Suíça) N= 494; Familialista Implícito (Itália, Espanha, Portugal e Holanda) N= 
156; Familialista Opcional (Dinamarca e Suécia) N= 110; Leste-europeu (Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia) N= 381. 
Familiares na rede (percentagem de família na rede social), Amigos na rede (percentagem de amigos na rede social), Proximidade geográfica da 
rede (percentagem de elementos da rede social que vivem numa distância inferior a 5 km), Contactos diários com a rede (percentagem de 
elementos da rede social com quem o indivíduo mantem com contato diário), Dimensão da rede (número de elementos identificados na rede 
social), Integração social (número de atividades sociais desenvolvidas), Suporte emocional da rede (percentagem de elementos da rede social 
com quem o entrevistado se sente próximo ou muito próximo). 
Fonte: SHARE, quarta vaga (dados não ponderados). 
 

Através da análise dos dados (quadro 13), conseguimos caracterizar os diferentes tipos de rede 

social dos recém-reformados europeus do sexo feminino, relativamente aos aspetos de rede 

(estruturais, funcionais e de qualidade) aos aspetos sociodemográficos e aos aspetos de saúde.  

Relativamente às características de rede social, foi possível constatar que há mais familiares 

(como seria esperado) na rede social do tipo Familiar interativo, seguido pela rede de Maior 

suporte emocional, depois pela Extensa de menor suporte emocional e, por fim, pela rede de 

Amizade. No sentido oposto surgem os amigos na rede social. Verificamos assim que há mais 

amigos na rede de Amizade, seguida pela rede Extensa de menor suporte emocional, depois 

pela rede de Maior suporte emocional e, por fim, pela rede Familiar interativa. Em relação à 

proximidade geográfica entre as recém-reformadas e os elementos da sua rede, à semelhança 

do que aconteceu na amostra masculina, também nas mulheres, a rede social Familiar interativa 

apresenta-se como aquela em que há uma maior proximidade geográfica com a rede social 

(seguida pela rede Extensa de menor suporte emocional e depois pela rede de Amizade e pela 

de Maior suporte emocional, sendo que nestes dois últimos tipos de rede não foram encontradas 

diferenças significativas). No que respeita à interação social (medida pelos contactos diários) 

com a rede social, os dados analisados revelam que esta é maior na rede Familiar interativa 

comparativamente com os restantes tipos de rede social. As redes sociais de carácter Familiar 

interativo são também aquelas cuja dimensão de rede é maior do que a rede de Amizade 

(resultado similar ao obtido na análise aos dados sobre a amostra masculina). No que toca à 

integração social (medida através do número de atividades desenvolvidas), as diferenças 

(significativas) encontradas entre os diversos tipos de rede identificados permitem constatar que 

esta é maior na rede de Amizade e de Maior suporte emocional, sendo mais reduzida na rede 

Familiar interativa e na Extensa de menor suporte emocional. A qualidade da rede medida 

através da satisfação geral com a rede social é maior na rede de Maior suporte emocional, 

seguida pela Familiar interativa, depois pela rede de Amizade e é menor na rede social Extensa 

de menor suporte emocional. 
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A análise às características sociodemográficas permitiu apurar que a rede social Familiar 

interativa é o único tipo de rede a apresentar diferenças significativas (comparando com os 

restantes tipos de rede social) relativamente à idade. Este facto permite-nos constatar que os 

indivíduos do sexo feminino (recém-reformados europeus) mais jovens têm redes sociais do tipo 

Familiar interativa. Considerando o número de anos de escolaridade, a rede Familiar interativa 

apresentou uma menor média em relação às redes de Maior suporte emocional e de Amizade. A 

percentagem de recém-reformadas a viverem com o companheiro/cônjuge é elevada 

independentemente do tipo de rede considerado (acima de 55%), contudo, é possível verificar 

que há uma maior percentagem de recém-reformadas a viver com companheiro/cônjuge com 

redes sociais de carater Familiar interativo comparadas com as recém-reformadas com rede 

Extensa de menor suporte emocional e/ou de Amizade. Relativamente ao stress financeiro, os 

dados revelam que este é maior nas recém-reformadas com rede social Familiar interativa 

comparativamente às recém-reformadas com rede social de Maior suporte emocional e/ou de 

Amizade. Por fim, analisando o regime de bem-estar e considerando as diferenças significativas 

por tipo de rede social, conseguimos apurar que no regime de bem-estar familialista explícito há 

uma maior percentagem de recém-reformadas com rede social de Maior suporte emocional e de 

Amizade (sem diferenças significativas entre estes dois tipos de rede) relativamente aos 

restantes tipos de rede. No regime de bem-estar familialista implícito e Leste-europeu, 

verificamos que há mais mulheres recém-reformadas com redes sociais Familiares e interativas, 

seguidas por aquelas que têm redes de Maior suporte emocional e, por fim, por aquelas com 

redes sociais de Amizade e por Extensa de menor suporte emocional (para estes dois últimos 

tipos de rede não foram encontradas diferenças significativas). Com relação aos países com 

regime de bem-estar familialista opcional, os dados indicam que há mais mulheres recém-

reformadas com rede sociais de Maior suporte emocional e de Amizade (sem diferenças 

significativas entre estas duas tipologias de rede), seguidas pela rede social Familiar e interativa 

e com menor expressividade surgem as mulheres com rede social Extensa de menor suporte 

emocional. Comparando os regimes de bem-estar, conseguimos ainda verificar que a rede social 

Familiar interativa é mais expressiva nos regimes de bem-estar familialista implícito e Leste-

europeu e a rede de Amizade é mais expressiva em países com regimes de bem-estar 

familialista explícito e familialista opcional. Também foi possível verificar que há um maior 

número de recém-reformadas com redes de Maior suporte emocional nos países com regime de 

bem-estar familialista opcional quando comparadas com o Leste-europeu. Em relação à rede 
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Extensa de menor suporte emocional, não foram encontradas diferenças significativas que nos 

pudessem indicar em que tipo de país este tipo de rede era mais (ou menos) expressivo. 

Relativamente às variáveis de saúde, observamos que a rede social Extensa de menor suporte 

emocional apresenta a maior média de limitações nas AVD comparativamente com as restantes 

redes sociais. Relativamente à QdV, conseguimos apurar que os níveis médios variam de acordo 

com o tipo de rede social considerada. O nível médio de QdV é mais baixo nas recém-reformadas 

com rede social Extensa de menor suporte emocional e com Familiar interativa quando 

comparadas com recém-reformadas com outros tipos de rede.  

De um modo geral, atendendo aos objetivos subjacentes à investigação em curso e à análise de 

dados realizada, conseguimos apurar que 67.1% dos indivíduos recém-reformados do sexo 

feminino que vivem na Europa têm uma rede social de caráter Familiar interativa ou de Maior 

suporte emocional. Os dados permitem ainda constatar que as recém-reformadas com redes de 

Amizade e de Maior suporte emocional têm um maior nível de QdV. Embora o número de 

atividades sociais desenvolvidas não tenha sido um fator discriminante na determinação dos 

tipos de redes sociais (na amostra feminina), é interessante perceber que as mulheres com 

estes dois tipos de rede social (de Amizade e de Maior suporte emocional) são também aquelas 

que desenvolveram um maior número de atividades sociais. As mulheres com rede social de 

Amizade ou de Maior suporte emocional destacam-se das restantes ao apresentaram uma média 

maior de número de anos de educação e ao referirem sentir um menor stress financeiro. 

5.4. Tipos de Redes Sociais e Qualidade de Vida 

As análises desenvolvidas nos pontos anteriores permitem-nos constatar que os 

indivíduos com tipos de rede social diferente têm também diferentes características 

sociodemográficas e de saúde. Na abordagem aos dados, foi possível perceber que existem 

determinados tipos de rede social que parecem ter associado um maior nível de QdV. O objetivo 

deste ponto é verificar a relação entre os tipos de rede social e a QdV. A análise foi desenvolvida 

para todos os recém-reformados (ponto 5.4.1.) e para cada um dos géneros (5.4.2. e 5.4.3.), 

para homens e mulheres respetivamente). 
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5.4.1. Tipos de Redes Sociais e Qualidade de Vida dos recém-reformados  

Considerando os dados relativos aos recém-reformados europeus (expostos no quadro 

11) do sexo masculino, conseguimos apurar que a rede Maior integração social apresenta uma 

maior média de QdV quando comparada com os restantes tipos de rede social. Embora a análise 

desenvolvida anteriormente nos permita conhecer o tipo de rede social que tem uma maior QdV, 

esta é limitada, pois não controla os efeitos que as características sociodemográficas e de saúde 

têm sobre esta relação. Desta forma, a análise que se segue tenta apurar se há relação entre 

rede social e QdV, controlando os efeitos das características sociodemográficas e de saúde. 

Quadro 14. Tipo de Redes Sociais e QdV dos recém-reformados europeus 

Regressão Linear Múltipla 

      Modelo 1   Modelo 2  

      

β Sig. 

IC 95% 

 
β Sig. 

IC 95% 

      Min. Max. Min. Max. 

(Constant) 

  
 

0.000 33.820 41.367 

 
 

0.000 34.598 42.212 

Idade 

  

0.011 0.559 -0.04 0.073 

 

0.010 0.611 -0.042 0.071 

Sexo (Feminino) 

 

-0.010 0.603 -0.56 0.326 

 

-0.013 0.494 -0.601 0.290 

Número de anos de educação 0.050 0.007 0.019 0.123 

 

0.043 0.024 0.008 0.113 

Estado civil (vive com companheiro) 0.054 0.004 0.252 1.341 

 

0.060 0.002 0.323 1.456 

Stress financeiro (com stress) -0.268 0.000 -3.898 -2.906 

 

-0.267 0.000 -3.877 -2.885 

Regime de Bem-estar Familialista explícito 0.141 0.000 1.092 2.374 

 

0.138 0.000 1.056 2.343 

Regime de Bem-estar Familialista opcional 0.120 0.000 1.716 3.586 

 

0.118 0.000 1.666 3.536 

Leste-europeu 

 

0.015 0.577 -0.483 0.867 

 

0.023 0.395 -0.384 0.972 

Número de limitações nas AVD -0.145 0.000 -2.537 -1.514 

 

-0.144 0.000 -2.522 -1.500 

Número de doenças crónicas   -0.179 0.000 -0.954 -0.628 

 

-0.179 0.000 -0.955 -0.629 

Maior integração social (ref.) 

     

- - - - 

Amizade de vizinhança  

      

-0.035 0.121 -1.289 0.150 

Extensa de menor suporte emocional 

     

-0.074 0.002 -1.637 -0.366 

Familiar e interativa            

 

-0.060 0.019 -1.397 -0.127 

R Square  

  

.223 
   

 

.226 

   Adjusted R Square 

 

.219 
   

 

.222 

   R Square Change 

 

.223 
   

 

.226 

   Sig. F Change     .000         .000       

Notas: Regime de bem-estar familialista explícito: Áustria, Bélgica, França , Alemanha e Suíça;  regime de bem-estar familialista 
implícito: Itália, Espanha, Portugal e Holanda; regime de bem-estar familialista opcional: Dinamarca e Suécia; Leste-europeu: 
Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia. 
Os resultados cumprem todos os pressupostos subjacentes à regressão linear múltipla (ver anexo 8). 
Fonte: SHARE, quarta vaga, N=2376 (dados não ponderados). 
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Através da análise aos dados (quadro 14), podemos constatar a relação entre os diferentes tipos 

de redes sociais dos recém-reformados europeus e a QdV. A introdução dos tipos de rede 

permitiu sempre um aumento na percentagem de explicação da variabilidade da QdV. A 

regressão linear múltipla permite-nos perceber que a rede Maior integração social promove 

maior QdV comparativamente às redes Extensa de menor suporte emocional e Familiar 

interativa, mesmo controlando os efeitos das variáveis sociodemográfica e de saúde. Esta 

situação confirma, assim, o que os dados analisados no quadro 11 revelaram. Recordemos que 

a comparação das médias de QdV entre as diferentes redes sociais revelou a existência 

diferenças significativas entre a rede Maior integração social e as restantes. Essas diferenças 

indicam que os recém-reformados com rede Maior integração social têm maior QdV do que os 

indivíduos dos restantes tipos de rede social. 

O modelo apresentado (quadro 14) consegue apurar que a rede de Maior integração social (β= 

0.111; t(2362)=5.417; p<0.001) promove maior QdV do que as redes Extensas de menor 

suporte emocional  e Familiares interativas e este consegue explicar 22.2% das variabilidade do 

nível de QdV. 

5.4.2. Tipos de Redes Sociais e Qualidade de Vida dos recém-reformados: 

uma análise por género 

Com o objetivo de perceber o efeito do tipo de rede social sobre a QdV considerando o 

género, foi desenvolvida uma análise separada para homens (5.4.2.1.) e para mulheres 

(5.4.2.2.) 

5.4.2.1. Tipos de Redes Sociais e Qualidade de Vida: recém-reformados 

europeus do sexo masculino 

Considerando os dados relativos à amostra masculina dos recém-reformados europeus 

(anteriormente analisados no quadro 12), conseguimos apurar que, à semelhança do que 

ocorreu para a população geral (recém-reformados), também nos indivíduos do sexo masculino a 

rede Maior integração social apresenta uma maior média QdV quando comparada com os 

restantes tipos de redes sociais. Embora a análise desenvolvida anteriormente nos permita 

conhecer o tipo de rede social que tem associado um maior nível de QdV nos indivíduos do sexo 

masculino que entraram recentemente na reforma, essa análise revelou-se limitada, já que não 
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controla os efeitos que as características sociodemográficas e de saúde podem ter sobre esta 

relação. Desta forma, foi necessário recorrer a outro método estatístico (regressão linear 

múltipla) que nos permita verificar, controlando os efeitos das variáveis sociodemográficas e de 

saúde, qual o tipo de rede social que promove maior QdV. 

Quadro 15. Tipos de Redes Sociais e QdV dos recém-reformados europeus do sexo masculino. 

Regressão Linear Múltipla 

      Modelo 1   Modelo 2 

      
Beta Sig. 

IC 95% 

 
Beta Sig. 

IC 95% 

      Min. Max. Min. Max. 

(Constant) 

  
 

0,000 28.778 40.069 

  

0.000 29.649 40.968 

Idade 

  

0.035 0.178 -0.027 0.146 

 

0.034 0.192 -0.029 0.144 

Número de anos de educação 0.050 0.059 -0.002 0.136 

 

0.041 0.120 -0.014 0.125 

Estado civil (vive com companheiro) 0.100 0,000 0.849 2.536 

 

0.109 0.000 0.957 2.719 

Stress financeiro (com stress) -0.265 0,000 -4046 -2.668 

 

-0.261 0.000 -3.993 -2.615 

Regime de Bem-estar Familialista explícito 0.147 0,000 0.939 2.622 

 

0.142 0.000 0.879 2.569 

Regime de Bem-estar Familialista opcional 0.083 0.004 0.617 3.261 

 

0.082 0.005 0.589 3.228 

Leste-europeu 

 

0.015 0.658 -0.686 1.087 

 

0.021 0.537 -0.607 1.166 

Número de limitações nas AVD -0.161 0,000 -3.594 -1.871 

 

-0.161 0.000 -3.590 -1.870 

Número de doenças crónicas   -0.201 0,000 -1.107 -0.659   -0.202 0.000 -1108 -0.661 

Maior integração social (ref.) 

     

- - - - 

Familiar 

       

-0.078 0.027 -1.841 -0.114 

Menor integração social 

      

-0.096 0.004 -.2.159 -0.405 

Amizade             

 

-0.025 0.428 -1.418 0.602 

R Square  

  

.237 
   

 

.243 

   Adjusted R Square 

 

.231 
   

 

.235 

   R Square Change 

 

.237 
   

 

.243 

   Sig. F Change   .000         .000       

Notas:Regime de bem-estar familialista explícito: Áustria, Bélgica, França , Alemanha e Suíça;  regime de bem-estar 
familialista implícito: Itália, Espanha, Portugal e Holanda; regime de bem-estar familialista opcional: Dinamarca e Suécia; 
Leste-europeu: Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia. 
Os resultados cumprem todos os pressupostos subjacentes à regressão múltipla linear (ver anexo 9). 
Fonte: SHARE, quarta vaga, N=1205 (dados não ponderados). 
 

Analisando a relação entre o tipo de rede social e a QdV, mas considerando a subamostra 

masculina de recém-reformados que vivem na Europa, podemos verificar que (mesmo 

controlando as variáveis sociodemográficas e de saúde) a rede de Maior integração social 
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promove maior QdV do que as redes Familiares e de Menor integração social. O modelo de 

regressão consegue explicar 23.5% da variabilidade da QdV. 

5.4.2.2. Tipos de Redes Sociais e Qualidade de Vida: recém-reformados 

europeus do sexo feminino 

Relativamente aos dados obtidos para a amostra feminina (analisados anteriormente no 

quadro 13), conseguimos apurar que as redes de Maior suporte emocional e de Amizade 

apresentaram uma média QdV superior em relação aos restantes tipos de redes sociais. Apesar 

da análise desenvolvida anteriormente nos permitir conhecer os tipos de rede social que têm 

associado um maior nível de QdV nos indivíduos de sexo feminino que entraram recentemente 

na reforma, essa análise revelou-se limitada, pois não controla os efeitos que as características 

sociodemográficas e de saúde podem ter sobre esta relação. Assim, à semelhança da análise 

desenvolvida anteriormente, que recaiu sobre os indivíduos de sexo masculino, também para a 

amostra feminina foi necessário recorrer a outro método estatístico (regressão linear múltipla) 

que nos permitisse verificar, controlando os efeitos das variáveis sociodemográficas e de saúde), 

qual o tipo de rede social que promove maior QdV. 
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Quadro 16. Tipos de Redes Sociais e QdV dos recém-reformados europeus do sexo feminino 

Regressão Linear Múltipla 

      Modelo 1   Modelo 2 

      
Beta Sig. 

IC 95% 

 
Beta Sig. 

IC 95% 

      Min. Max. Min. Max. 

(Constant) 

  
 

0.000 35.435 45.556 

  

0.000 35.13 45.266 

Idade 

  

-0.019 0.482 -0.103 0.049 

 

-0.013 0.648 -0.093 0.058 

Número de anos de educação 0.046 0.090 -0.010 0.146 

 

0.037 0.177 -0.025 0.134 

Estado civil (vive com companheiro) 0.012 0.668 -0.566 0.882 

 

0.021 0.452 -0.455 1.020 

Stress financeiro (com stress) -0.278 0.000 -4.241 -2.810 

 

-0.274 0.000 -4192 -2.764 

Regime de Bem-estar Familialista explícito 0.139 0.001 0.744 2.719 

 

0.133 0.001 0.670 2.648 

Regime de Bem-estar Familialista opcional 0.157 0.000 1.966 4.651 

 

0.147 0.000 1.738 4.427 

Leste-europeu 

 

0.014 0.721 -0.849 1.226 

 

0.021 0.603 -0.760 1.309 

Número de limitações nas AVD -0.137 0.000 -2.312 -1.028 

 

-0.129 0.000 -2.220 -0.940 

Número de doenças crónicas   -0.155 0.000 -0.928 -0.452   -0.157 0.000 -0.933 -0.460 

Maior suporte emocional (ref.) 

     

- - - - 

Familiar interativa 

      

-0.029 0.327 -1.177 0.393 

Amizade 

       

0.022 0.443 -0.520 1.118 

Extensa de menor suporte emocional       

 

-0.103 0.000 -3.446 -1.085 

R Square  

  

.218 
   

 

.236 

   Adjusted R Square 

 

.212 
   

 

.228 

   R Square Change 

 

.218 
   

 

.236 

   Sig. F Change   .000         .000       

Notas: Regime de bem-estar familialista explícito: Áustria, Bélgica, França , Alemanha e Suíça;  regime de bem-estar 
familialista implícito: Itália, Espanha, Portugal e Holanda; regime de bem-estar familialista opcional: Dinamarca e Suécia; 
Leste-europeu: Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia. 
Os resultados cumprem todos os pressupostos subjacentes à regressão linear múltipla (ver anexo 10). 
Fonte: SHARE, quarta vaga, N=1171 (dados não ponderados). 

Através da análise dos dados (quadro 16), conseguimos apurar que existe relação entre o tipo de 

rede social e a QdV dos indivíduos recém-reformados europeus do sexo feminino. A regressão 

linear múltipla permite-nos verificar que, mesmo controlando as variáveis sociodemográficas e de 

saúde, a rede de Maior suporte emocional promove maior QdV do que a rede Extensa de menor 

suporte emocional e que o modelo de regressão consegue explicar 22.8% da variabilidade da 

QdV. 

5.5. Discussão de resultados 

De um modo global, a análise desenvolvida revela que a integração social e a satisfação 

geral com a rede social são características que surgem significativamente associadas e de um 
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modo positivo com a QdV, independentemente do género considerado. Este aspeto indica que, 

no caso dos recém-reformados europeus, a uma maior integração social (ou seja, um maior 

envolvimento em atividades sociais) está associado um maior nível de QdV. O mesmo acontece 

relativamente à satisfação geral com a rede social. Assim, quanto maior for a satisfação geral 

com a rede maior será o nível de QdV. 

O carácter preditor da integração social, assim como da satisfação geral com a rede social, 

decorrente das análises desenvolvidas neste capítulo, está em conformidade com estudos 

desenvolvidos anteriormente. Atendendo aos cinco aspetos principais da rede social para a 

população idosa, a estrutura, a interação, as trocas sociais, o envolvimento social e as perceções 

subjetivas acerca da rede social (Litwin 2009), é possível compreender a importância que essas 

duas características (dimensão e satisfação com a rede) assumem na QdV dos indivíduos. Por 

um lado, o envolvimento em atividades assume um importante papel na luta contra o declínio 

cognitivo e consequente diminuição de saúde mental na população idosa, em geral, (Avlundo et 

al. 2004, Zunzunegui et al. 2003, Berkman et al. 2000) e nos reformados, em particular (Adam 

et al. 2006 in Coe & Zamarro 2011, Atchley 1976, 1982 in Bonsang et al. 2012a). Este aspeto 

constitui ainda um bom indicador de integração social (Litwin 2009, Fiori et al. 2007), sendo 

importante para a prevenção do isolamento social e para o evitamento da ocorrência de 

sentimentos de solidão. Por outro lado, as perceções subjetivas da rede constituem em larga 

medida um dos aspetos mais explicativos para a (in)satisfação com a rede social. Diversas 

vezes, a autoperceção acerca da rede e consequente suporte emocional (percebido) mostram-se 

mais importantes do que o suporte efetivamente recebido por parte da rede (Kawachi & 

Berkman 2001, Antonucci & Akiyama 1987).  

No que respeita à análise desenvolvida separadamente para os indivíduos de sexo masculino e 

feminino, verificamos que existem características de rede social que apenas têm impacto sobre a 

QdV quando consideramos um dos géneros. Assim, na amostra masculina, para além da 

integração social e da satisfação geral com a rede social, também a interação com a rede social 

e a dimensão da rede revelam ter uma relação (significativa) positiva com a QdV. Desta forma, 

no caso dos indivíduos do sexo masculino, a interação mais frequente com a rede, assim como 

a maior dimensão desta têm associadas um maior nível de QdV. Quanto aos indivíduos de sexo 

feminino, para além das duas outras características que estão significativamente associadas 

com a QdV em ambos os géneros (integração social e satisfação geral com a rede), também o 
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suporte emocional da rede social assume uma relação positiva e significativa com a QdV. Deste 

modo, no caso da amostra feminina, o maior suporte emocional da rede social está associado a 

maior nível de QdV. Os dados obtidos contrastam, assim, com as conclusões de Antonucci & 

Akiyama (1987) que defendiam que os aspetos qualitativos da rede tinham maior efeito 

(positivo) sobre o bem-estar do que os aspetos quantitativos, independentemente do género. Os 

efeitos sobre a QdV que as características de rede social assumem segundo o género poderão 

estar a refletir a importância diferenciada que homens e mulheres relegam aos aspetos da sua 

rede social. Logo, podemos confirmar que ao género está associado diferentes características de 

rede social (Börsch-Supan & Schuth, 2013; H. Litwin, 2009; Requena, 2010).  

A análise desenvolvida pretendeu contribuir para um maior conhecimento sobre as 

características das redes sociais dos mais velhos (recém-reformados) e a sua relação com a QdV 

(Avlund et al., 2004; Belvis, 2008; Katherine L Fiori et al., 2007; Gibney & Mcgovern, 2011; 

Golden et al., 2009a; Guilley et al., 2005; C. Paúl, Fonseca, Martín, & Amado, 2003; Zunzunegui 

et al., 2003).  

Através da definição dos tipos de redes sociais, conseguimos apurar que, para a população geral 

dos recém-reformados, a análise permitiu identificar quatro tipos de rede social: Familiar 

interativa, Extensa de menor suporte emocional, Amizade de vizinhança e Extensa de maior 

integração social. A identificação de quatro tipos de rede social é consistente com estudos 

realizados anteriormente (Craveiro et al., 2013; Gibney & Mcgovern, 2011; Litwin, 1995). A 

análise da rede social por género permitiu constatar que há diferenças nos tipos de redes sociais 

encontradas para indivíduos de sexo masculino e feminino. Nos indivíduos de sexo masculino, 

foram identificados os seguintes tipos de rede social: Familiar, Extensa de menor integração 

social, Amizade e Extensa de maior integração social. Enquanto para os indivíduos de sexo 

feminino, foram identificados os seguintes tipos de redes sociais que têm características 

diferentes das dos homens: Maior suporte emocional, Familiar interativa, Amizade e Extensa de 

menor suporte emocional.  

Conseguimos verificar que há características de rede social que mantêm o seu poder 

discriminatório independentemente do género, como sendo familiares na rede e amigos na rede. 

Estas duas características acabam por ser responsáveis pela determinação de dois tipos de rede 

social para cada um dos géneros. Existem, no entanto, outras características de rede que têm 
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poder discriminatório somente quando consideramos um dos géneros. Assim, no caso dos 

indivíduos do sexo masculino, assistimos à determinação de dois tipos de rede social em torno 

da integração social e, no caso dos indivíduos do sexo feminino, a dimensão da rede e o suporte 

emocional da rede social foram responsáveis por determinar também outros dois tipos de rede 

social. As similitudes encontradas nas redes sociais da amostra masculina e feminina 

concentram-se essencialmente ao nível da composição. Este facto está em conformidade com a 

literatura que refere que a rede social dos mais velhos é composta essencialmente por familiares 

(Cornwell, Schumm, Laumann, & Graber, 2009). As diferenças encontradas nos tipos de rede 

social considerando o género podem ser justificadas pelas diferentes expectativas, critérios e 

experiências relegadas aos relacionamentos sociais, que provocam o desenvolvimento de redes 

sociais com traços distintos entre homens e mulheres (T. Antonucci & Akiyama, 1987a). Esta 

justificação poderá explicar os diferentes tipos de rede social encontrados para cada género 

(Avlund et al., 2004; Borsch-Supan et al., 2013; Wenger, 1997).  

A análise aos dados expostos nos quadros 11, 12 e 13 possibilitou uma primeira comparação 

entre as características de rede social e o nível de QdV. Para todos os recém-reformados, assim 

como para a amostra masculina, verificamos que os recém-reformados com rede de Maior 

integração social apresentam um maior nível QdV quando comparados com os recém-

reformados com outros tipos de rede social. Na amostra feminina, as redes de Maior suporte 

emocional e de Amizade, surgiram como aquelas que tinham associadas um maior nível QdV. 

Independentemente das amostras consideradas, constatamos que os indivíduos que têm o tipo 

de rede social ao qual está associado um maior nível de QdV são também aqueles que 

apresentaram maior escolaridade, menores dificuldades financeiras (menor stress financeiro) e 

maior nível de integração social. As características que são comuns aos recém-reformados com 

redes sociais que têm maior nível de QdV poderão ajudar a compreender em que medida as 

dimensões sociodemográficas afetam a QdV. É sabido que ao maior nível de educação está 

associado um conjunto de possibilidades que influenciam (in)diretamente a QdV (Ross & 

Willigen, 1997) e que a educação mais elevada possibilita o acesso a um emprego com maior 

estatuto (não alienado, Marx 1884) ao qual está, em geral, associada uma remuneração mais 

elevada, sendo esta situação potenciadora de maior controlo e de sentido de vida. A educação 

mais elevada possibilita ainda o acesso a relações sociais mais estáveis como o casamento, que 

se constitui uma das principais fontes de apoio e suporte social (Kalmijn & Saraceno, 2008; 
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Tennstedt et al., 1993). Estudos precedentes confirmam a relação positiva entre nível de 

educação e sofrimento emocional e físico (Ross & Willigen, 1997) que, consequentemente, 

afetam a QdV. O rendimento (considerado na análise através da perceção da adequabilidade 

deste face às despesas) também atua sobre a QdV. A literatura tem evidenciado que as 

diferentes condições económicas limitam as opções individuais (George, 1993)  e atuam sobre 

as perceções subjetivas de bem-estar (Pinquart & Sörensen, 2000). Ao rendimento elevado está 

associado um maior acesso a bens, a oportunidades de lazer e ao envolvimento em atividades, 

dimensões importantes para a autoperceção de bem-estar (George, 1992). É, pois, comum o 

rendimento ser utilizado como um dos indicadores de QdV (Diener & Suh, 1997). Por fim, 

relativamente à importância do envolvimento em atividades (relacionado com a integração social) 

na QdV, a literatura tem sido unânime ao comprovar a relação positiva entre o envolvimento em 

atividades e a QdV (Avlund et al., 2004; Belvis, 2008; Berkman et al., 2000; Golden et al., 

2009a; Howard Litwin, 2012; Sirven & Debrand, 2008). Conseguimos perceber a consistência 

desta relação nas populações, em geral, e, em especial, nos recém-reformados, pois o 

envolvimento em atividades constitui um importante meio de integração social (Amit & Litwin, 

2009; Katherine L Fiori et al., 2007), já que as atividades de substituição ou compensatórias 

poderão auxiliar o indivíduo no momento da passagem do mercado de trabalho para a reforma, 

ao promoverem ajustamento social e satisfação geral com a vida (Doll et al., 2007). 

Através da análise dos dados, constatamos que há características sociodemográficas, de saúde 

e de rede social que têm uma relação significativa com a QdV. No que toca às características 

sociodemográficas, por um lado, ao maior nível de escolaridade e ao facto de se viver com um 

companheiro está associado maior nível de QdV; por outro lado, ao maior nível de stress 

financeiro, de limitações nas AVD e de número de doenças crónicas está associado um menor 

nível de QdV. 

Colocando como referência o regime de bem-estar familialista implícito, verificamos que os 

regimes de bem-estar familialista explícito e opcional surgem significativa e positivamente 

associados à QdV. Esta situação indica, assim, que ser recém-reformado e viver em países com 

regimes de bem-estar familialista explícito e opcional promove maior QdV do que viver em países 

com regimes de bem-estar familialista implícito. Para além destes aspetos, a análise aos dados 

permitiu comprovar a existência de relação entre tipo de rede social e QdV. Este aspeto entra em 

conformidade com estudos desenvolvidos anteriormente (Katherine L Fiori et al., 2007; Gibney & 
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Mcgovern, 2011; Howard Litwin, 2012). No caso dos recém-reformados europeus (quadro 14) 

verificamos que o tipo de rede de Extensa de maior integração social é preditor de QdV dos 

recém-reformados europeus quando comparado com a rede Extensa de menor suporte 

emocional e Familiar interativa. Uma situação semelhante ocorreu quando consideramos a 

amostra masculina (quadro 15). Neste caso, também o tipo de rede de Maior integração social é 

preditor de QdV quando comparado com a rede Familiar e Menor integração social. 

Relativamente às mulheres (quadro 16), a análise revelou que o tipo de rede de Maior suporte 

emocional é preditor de QdV quando comparado com o tipo Extensa de menor suporte 

emocional.  

Os dados obtidos confirmam, deste modo, que as redes sociais diversas com maior integração 

social e proximidade emocional estão associadas a uma maior QdV (Gibney & Mcgovern, 2011; 

Grundy & Sloggett, 2003; H Litwin, 1998; Sirven & Debrand, 2008). Através desta análise, não 

conseguimos constatar a direção da relação entre rede social e QdV, contudo, é sabido que, 

embora a saúde restrinja a estrutura e qualidade dos laços sociais, a direção dominante desta 

relação é de que a rede social influencie a saúde (Sirven & Debrand, 2012). 

5.6. Principais Conclusões 

A análise dos dados permite retirar conclusões acerca da relação entre as características 

de rede social, os tipos de redes sociais e a QdV. 

A relação entre as características de rede social e o nível de QdV revelou que, no geral, a 

integração social e a satisfação geral com a rede surgem sempre associadas positivamente com 

a QdV. Porém, o estudo desta relação ao ser realizado considerando (i) os recém-reformados no 

geral e (ii) o género revelou algumas particularidades.  

i. O estudo da relação entre as características de rede social e QdV considerando todos os 

recém-reformados da amostra revelou que para além da integração social e da satisfação 

com a rede também o suporte emocional assume uma relação positiva com o nível de QdV. 

ii. A análise da relação entre as características de rede social e QdV considerando o género 

revelou que: 
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 Na amostra masculina, para além da integração social e da satisfação com a rede 

também o contacto diário e a dimensão da rede têm uma relação positiva com a QdV. 

 Na amostra feminina, para além da integração social e da satisfação com a rede 

também o suporte emocional assume uma relação positiva com a QdV. 

A análise aos tipos de rede social permitiu agrupar os recém-reformados europeus de acordo em 

quatro tipos de rede social designados (1) Familiar interativa, (2) Extensa de menor suporte 

emocional, (3) Amizade de vizinhança e (4) Extensa de maior integração social. Quando a 

análise foi realizada em separado para cada um dos géneros foi possível constatar que homens 

e mulheres têm redes sociais distintas: 

 Para os homens, foi possível identificar quatro tipos de redes sociais designadas de (1) 

Familiares, (2) Extensa de menor integração social, (3) Amizade e (4) Extensa de maior 

integração social. 

 Para as mulheres, foi possível identificar quatro tipos de redes sociais designadas de (1) 

Maior suporte emocional, (2) Familiares interativas, (3) Amizade e (4) Extensa de menor 

suporte emocional. 

Conclui-se, assim, que estão associados ao género diferentes tipos de redes sociais e que a 

integração social e o suporte emocional assumem um papel importante na diferenciação em 

função do género. Apesar dessas diferenças, todas as redes (independentemente do género) têm 

em comum o facto de serem maioritariamente compostas por familiares. 

Por fim, o estudo da relação entre tipo de rede social e nível de QdV permitiu perceber que há 

uma relação diferente dos tipos de rede social e a QdV. Tanto na análise desenvolvida 

considerando todos os recém-reformados como na análise desenvolvida considerando 

separadamente a amostra masculina e feminina, os dados revelam que existem tipos de redes 

sociais que são preditores de QdV: 

 Nos recém-reformados europeus, os dados permitem constatar que as redes sociais de 

Maior integração social promovem maior QdV do que as redes Extensas de menor suporte 

emocional e Familiares interativas. 
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 Na amostra masculina, as redes sociais do tipo Extensas de maior integração social 

promovem maior QdV do que as Familiares e as Extensas de menor integração social. 

 Na amostra feminina, as redes sociais de Maior suporte emocional promovem maior QdV do 

que as redes Extensas de menor suporte emocional. 
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CAPÍTULO VI – O PAPEL DA REDE SOCIAL NA PROMOÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA DOS RECÉM-REFORMADOS PORTUGUESES 

6.1. “Se eles [rede social] estiverem bem (…) isso faz-me feliz”: a 

relação entre rede social e Qualidade de Vida 

O presente capítulo tem como objetivo conhecer o modo como os recém-reformados se 

ajustaram à reforma e de que forma se estabelece a relação entre rede social e QdV neste 

período de vida. Para tal, foi concretizado um estudo de carácter qualitativo com recurso a 

entrevistas semiestruturadas a recém-reformados portugueses (indivíduos há dois ou menos 

anos na reforma). A informação obtida através da análise de conteúdo permitiu, num primeiro 

momento, a elaboração da seguinte grelha de análise: 

Quadro 17. Categorias de conteúdo sobre a relação entre a rede social e a QdV 

Temas principais Categorias Subcategorias 

Pré-reforma 

Profissão Satisfação geral 

Perceção da reforma 
Preocupações 

Expectativas 

Reforma 

Adaptação   

Vivências 
Aspetos positivos 

Aspetos negativos 

Rede Social 

Características 

Composição 

Proximidade geográfica 

Frequência de contacto 

Satisfação geral 

Função 

Suporte 

Convívio social 

Reorganização dos tempos de vida 

Qualidade de Vida 

Aspetos imateriais 
Saúde 

Sentimento geral de bem-estar emocional 

Aspetos 
comportamentais 

Atividade10 

Convívio social 

Aspeto material Estabilidade financeira 

Fonte: análise de conteúdo às entrevistas. 

                                                 
10 Atividade como conceito enquadrado na Teoria da Atividade, que a concebe como uma qualquer ação 
desenvolvida pelo indivíduo com alguma regularidade e rotina (Lemon, Bengston & Peterson, 1972). 
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Assim as informações recolhidas foram primeiramente organizadas em quatro temas principais, 

Pré-reforma, Reforma, Rede Social e QdV. No primeiro tema, relativo ao período da Pré-

reforma, foi analisado o sentimento geral relativamente à profissão desempenhada (no período 

anterior à entrada na reforma) e as perceções relativas à reforma. O segundo tema, relacionado 

com o período da Reforma, apresenta, por um lado, o retrato das estratégias de adaptação à 

reforma e, por outro lado, as vivências na reforma (positivas versus negativas). No terceiro tema, 

relativo à Rede Social, as informações permitiram organizar os dados em dois subtemas: 

características da rede social (composição, proximidade geográfica, frequência de contacto e 

satisfação geral) e função da rede (suporte, convívio social e reorganização dos tempos de vida). 

Finalmente, no quarto tema, relativo à QdV, as informações obtidas permitiram dividir os 

diferentes aspetos que influenciam a QdV considerando sua natureza: (1) aspetos imateriais 

(saúde e sentimento geral de bem-estar emocional), (2) aspetos comportamentais (atividade e 

convívio social) e (3) aspetos materiais (estabilidade financeira).  

A análise das informações com base na grelha inicial permitiu constatar a existência de dois 

perfis de recém-reformados designados (1) recém-reformados dinâmicos e (2) recém-

reformados acomodados. Os perfis distinguem-se nas autoperceções, na adaptação e 

vivência da reforma e no reconhecimento dos aspetos que consideram importantes para terem 

uma vida com qualidade, mas assemelham-se na satisfação geral com a profissão e nas 

características estruturais e de função da rede social.  

Perfil 1. Recém-Reformados dinâmicos 

Autoperceção, adaptação e vivências na reforma – os recém-reformados agrupados no 

perfil dinâmico projetavam a reforma como algo que se constituía como uma oportunidade de 

vida e um novo começo. Embora estivessem muito satisfeitos com a sua profissão e, em alguns 

casos, a reforma tenha sido imposta por circunstâncias de vida adversas (como, por exemplo, 

pela debilidade ao nível da saúde ou desemprego involuntário), este grupo de indivíduos via na 

reforma a possibilidade de desenvolver novos projetos, tal como refere Amélia (62 anos): 

“Uma nova etapa de vida. A vida é feita de etapas (…) trabalhei 40 anos e 

depois chega-se a uma altura que a gente quer vir… não foi por acaso que a 

meio da minha idade eu quis tirar um segundo curso, uma nova coisa (…) 

ajudar… isso seria o meu contributo à sociedade, mas gratuitamente, que é o 
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que eu estou a fazer.”  

A reforma era encarada como um objetivo de vida, uma etapa de vida, que proporcionaria um 

aumento do tempo livre e simultaneamente a oportunidade dos indivíduos se dedicarem a fazer 

apenas aquilo que lhes conferisse alegria e prazer, tal como diz Jorge (62 anos): 

“Via a reforma como uma ambição pessoal… de tempos livres. Eu sempre 

gostei da natureza, sempre gostei do ar livre e daí, o meu passatempo favorito 

era o desporto, o futebol, portanto (…) sempre tive a perspetiva quando me 

reformar… pronto, terei mais tempo para fazer o que quero. Enfim… e foi… 

nessa perspetiva que eu encarei a reforma.”  

A ânsia de tempo livre ou de uma nova oportunidade de vida poderá justificar-se pela geração a 

que pertencem os indivíduos da amostra. A amostra é composta por indivíduos que pertencem a 

uma geração cujo início da atividade profissional foi, em geral, muito precoce (ainda durante a 

adolescência) e a reforma é encarada como uma oportunidade para viverem a vida que lhes foi 

negada quando ainda eram crianças, tal como refere Jorge (62 anos): 

“São esses pormenores, porque se as pessoas se reformam muito cedo é 

porque começaram a trabalhar muito cedo. Eu dei-lhe o meu exemplo, 

comecei a trabalhar com 14 anos e argumentei dizendo uma vez que eu não 

vivi a meninice teria que no mínimo ter direito a, portanto, viver a terceira 

idade.” 

Embora a passagem para a reforma fosse um momento visto essencialmente pelo lado positivo, 

os entrevistados também referiram algumas preocupações. As visões antagónicas da reforma 

são compreensíveis, no sentido em que esta etapa de vida representa uma rutura com as rotinas 

de uma vida de trabalho e exigem uma adaptação a algo que é desconhecido (principalmente 

para esta geração que começou a trabalhar ainda na adolescência). As preocupações em torno 

da reforma referidas centravam-se no receio da reforma retrair ou impossibilitar os contactos 

sociais e, consequentemente, diminuir os momentos de convívio social, como explica Alice (66 

anos): 

 “Em lidar… é se não puder conviver com as pessoas (…) É… eu acho que a 

solidão é muito mau (…) acho que o conviver é muito bom, continuo a dizer que 
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é muito bom conviver (…) Como é que as pessoas depois podem ser abertas 

com outras pessoas senão conviver? (…) Gosto muito, gosto muito de falar.” 

Ou ainda porque receavam ter dificuldades em lidar com o aumento do tempo livre, revelando 

medo em não conseguir ocupar o tempo com qualidade e de um modo satisfatório, tal como 

refere Marta (62 anos): 

 “Não eu… é assim… não pensava propriamente. Depois quando começou a 

aproximar-se eu pensei assim «Como é que eu vou ocupar o tempo?» isso eu 

afligi-me… não é afligi-me… é pensei assim um bocado. Só passear não dá, 

vida de café não gosto…” 

A coexistência de sentimentos positivos e negativos em relação à reforma foi uma realidade 

neste grupo de indivíduos, contudo, de um modo geral, todos eles enalteceram as expectativas 

em detrimentos das preocupações. Esta atitude poderá justificar o carácter dinâmico que pautou 

a adaptação à reforma e a vivência mais prazerosa desta etapa de vida (comparativamente ao 

grupo de reformados acomodados). A adaptação à reforma, na maioria dos casos, realizou-se 

através da materialização e da concretização das expectativas criadas em torno da reforma. 

Assim, muitos dos entrevistados ocuparam o tempo livre proporcionado pela reforma com 

atividades de desporto e lazer das quais resulta prazer e alguma rotina de vida, tal como explica 

Joana (62 anos): 

“As únicas obrigações que eu tenho e horários a cumprir são segunda, quarta e sexta, 

a ginástica das nove e meia às onze. Depois fico completamente livre que é uma coisa 

maravilhosa (…) e de terça e quinta na piscina, na hidroginástica.” 

Outros indivíduos deram continuidade a algumas tarefas profissionais que desempenhavam 

antes da reforma. Através desta estratégia, os indivíduos conseguiram manter e realizar as 

tarefas profissionais que promoviam satisfação e realização pessoal e rotinas de vida (embora 

com maior liberdade de gestão do tempo e horários), atenuando, desta forma, os efeitos 

perversos da ausência do emprego na sua vida. A passagem à reforma, nestes casos, foi 

realizada de um modo gradual, ao longo do tempo, contrariando a tendência geral (passagem à 

reforma de um modo abrupto), o que lhes permitiu o desligamento da atividade profissional 
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acompanhado simultaneamente por um progressivo envolvimento noutras tarefas (de 

substituição), como, por exemplo, de voluntariado. Como nos refere Jorge (62 anos): 

“(…) eu vim para a reforma com grande satisfação, foi um peso que me 

libertou. Depois ser o dono do meu tempo, enfim, por vezes se a pessoa não 

sabe, cria alguns problemas, mas eu mais ou menos sabia o que queria. Por 

outro lado, o facto também de ter uma carteira de seguros… não fiquei logo à 

partida 100% desligado da atividade profissional (…) não me empenhei muito 

(….) e depois comecei a pensar em me ligar uma atividade de voluntariado (…) 

fazer isto, fazer aquilo e cheguei-me a ligar à Junta de Freguesia de S. Vítor.” 

Outra estratégia de adaptação à reforma foi a (maior) dedicação às tarefas domésticas e 

prestação de cuidados e apoio aos familiares (ascendentes/descendentes). Este aspeto foi 

referido somente por indivíduos de sexo feminino, o que de alguma forma poderá estar 

relacionado com a tradicional divisão das tarefas domésticas e com a responsabilidade de 

cuidar, o que na nossa sociedade está tradicionalmente atribuído às mulheres. O depoimento da 

Alberta (64 anos) reflete bem esta dimensão: 

 “(…) quando eu me reformei, nasceu a minha neta e eu pensei «Ora bem! 

Olha que bom». Esfreguei as mãos… «Olha que bom! Venho para a reforma, 

vou olhar pela minha neta» e assim aconteceu (…) dei apoio à minha filha 

mais velha, a mãe da menina e pronto e fiz assim a minha vida normal, a lida 

de casa, olhar pela casa, olhar pelos filhos e olhar pela neta.” 

Relativamente às vivências na reforma, este grupo de entrevistados somente identificou 

momentos positivos. Esta situação poderá estar relacionada com a forma positiva com que 

encararam a reforma e o modo como consolidaram a adaptação a esta etapa de vida. Tal como 

mostra o discurso de Mário (68 anos), a reforma é vivida e sentida como algo que somente tem 

vantagens associadas e que se prendem essencialmente com o facto de ter liberdade total na 

gestão do seu tempo de vida. 

“Penso que não houve nada de contrário daquilo que gostaria, porque também 

comecei a usufruir mais do tempo que tinha. Quando trabalhava, tinha um 

horário de trabalho que tinha de cumprir. A partir da reforma não tinha esse 
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horário para cumprir, tinha mais facilidade para fazer tudo o que queria e 

podia fazer.” 

Desta forma, compreendemos que as vivências positivas na reforma foram resultado da 

ausência dos horários rígidos do trabalho que, por sua vez, potenciou o sentimento de liberdade 

e autonomia sobre a própria vida. Tal como refere Manuel (65 anos): 

“Sentia-me feliz, sentia-me uma pessoa livre. Livre na expressão de trabalho, 

dizer que acabou as minhas responsabilidades e consciência de ter que pôr a 

pé, de ter um horário obrigatório a cumprir. E, agora, tenho um horário próprio 

que sou eu que faço, pronto, senti-me libertado.” 

Rede Social e QdV na reforma – a rede social deste grupo é maioritariamente composta por 

familiares, os quais vivem geograficamente próximos do recém-reformado. O nível de interação 

(decorrente de um contacto diário muito frequente) com a rede social é elevado, assim como a 

satisfação geral com a rede, tal como diz Anita (63 anos): 

“É o meu marido, é os meus filhos, os meus netinhos, os meus irmãos, tenho 

vários irmãos também… tenho uma minha irmã que está sempre próxima 

comigo, ainda hoje ligou do trabalho. A minha filha vem todos os dias a casa, o 

meu filho está no estrangeiro vem cá, se Deus quiser, 5ª feira está cá com as 

netinhas. Sim! Graças a Deus, nosso senhor nos desse saudinha a todos para 

estarmos muito tempo.” 

A importância da rede social na vida dos recém-reformados foi estabelecida através das funções 

que lhe foram atribuídas. O suporte promovido pela rede social atua (in)diretamente sobre a 

satisfação com a vida em geral e, consequentemente, sobre a qualidade de vida na reforma. 

Através dos seus discursos, foi percetível a capacidade que a rede tem em amortecer os 

impactos negativos que a reforma provoca na vida do indivíduo, ao promover, por um lado, apoio 

e suporte emocional como diz Marta (62 anos): 

“Ai! Porque é importante… olhe, nos momentos em que a pessoa se está… em 

que a pessoa se sente mais só, eu tenho por exemplo muita necessidade de… 

desabafar, mas às vezes… pois até de desabafar e falar e até trocar opiniões 

porque alguém que está de fora vê sempre as coisas de uma maneira mais 
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objetiva. Às vezes, nós estamos ali dentro daquela situação e parece que tudo 

passa ao lado…”. 

Por outro lado, a rede social também auxilia os recém-reformados através da promoção de apoio 

de carácter mais informacional (orientação e conhecimento) e financeiro como diz Fernando (74 

anos): 

“A minha filha incentivou-me a fechar [o negócio] porque ela via eu… ainda 

mais, a minha mulher já se sentia muito cansada não (…) Eu acho que sim, eu 

acho que sim… inclusive (…) a minha filha que está em França quando eu… 

antes de eu fechar o negócio… ela por telefone dizia-me «Você feche se você 

precisar de dinheiro para as suas… para fazer… eu mando-lhe algum dinheiro 

para você, feche e arrume com isso» (…) Sim, acho que sim eles nunca me 

abandonaram.” 

Embora os indivíduos associassem a importância da rede na sua vida à função de apoio e 

suporte que esta lhes promove, este suporte só é percecionado como algo positivo se for 

acompanhado pela possibilidade de ser estabelecido numa lógica de “entreajuda”. Os recém-

reformados referiram, assim, que é importante a rede constituir-se como uma fonte de auxílio 

para os momentos mais difíceis mas também é importante sentirem que podem ajudar a sua 

rede social. A função de suporte da rede social funciona assim numa lógica de “troca mútua”, 

de apoio e este facto justifica uma maior satisfação para com a rede social, tal como refere Tiago 

(66 anos): 

“Portanto, aquela transição, portanto, ajudávamo-nos uns aos outros. Em 

partes, um ou outro ajudou porque eles precisavam de mim para lhes fazer 

um trabalho, eu ia fazer o trabalho. Eles se eu precisasse de alguma coisa, eu 

estava servido, portanto, isso ajudou-me… as duas partes (…) Eles ajudaram-

me a mim e eu ajudei-os a eles, porque eles também estão reformados como 

eu… ajudamos uns aos outros. É importante… é importante na vida. Sim, tanto 

eles para mim como eu para eles.” 

A importância da rede social também se justifica pela capacidade que esta tem em providenciar 

meios que promovam algumas das funções latentes associadas ao emprego que a reforma de 
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algum modo retrai, como, por exemplo, o convívio e a rotina de vida. No modelo de Jahoda 

(retratado anteriormente), a importância do emprego na vida e no bem-estar dos indivíduos 

justifica-se, quer pelas funções manifestas do emprego (como, por exemplo, o meio de sustento), 

quer pelas funções latentes (a estruturação do tempo, o contacto social, o propósito coletivo, o 

status e a atividade). Através da rede social, o indivíduo tem acesso a algumas das funções 

latentes do emprego que se encontram relacionadas com o seu bem-estar geral. Os 

entrevistados referiram que a rede social, ao potenciar momentos de convívio social e ao propor 

atividades que lhes confiram rotinas de vida, assume uma importância elevada na QdV na 

reforma (já que promove o elo de ligação entre os reformados e a sociedade). Tal como diz 

Joana (62 anos), através da rede social, convive com outras pessoas que lhe promovem 

companhia e este aspeto protege-a de experienciar sentimentos de solidão. 

[Os elementos da rede social] “Tiveram um papel muito importante apesar de 

eu nunca ter sentido que estava na reforma ou na aposentação. Tiveram 

porque são a minha companhia, é porque nós não podemos isolar-nos do 

mundo e ficar sozinhos em casa. Senão, Deus me livre, é por isso que as 

pessoas têm depressões (…)”  

Para além do convívio social, a rede social também promove meios que auxiliam a 

reorganização dos tempos de vida e a criação de novas rotinas na reforma. Por um lado, 

as solicitações de apoio/suporte da rede mantiveram os recém-reformados ocupados e 

com uma rotina, impedindo a consciencialização de que estavam na reforma, tal como 

diz Amélia (62 anos): 

 “Tiveram porque me acabaram por preencher o tempo que eu… não dei 

logo conta que já estava na reforma. Eu estive sempre muito ocupada, nunca 

fiquei desligada. Mesmo as pessoas mais chegadas (…) arranjavam sempre 

forma de me dar tarefas e coisas para eu fazer.” 

Por outro, o incentivo da rede para que o entrevistado se envolvesse em atividades também 

estimulou esse mesmo envolvimento que, por sua vez, promovia uma rotina de vida e 

compensava de modo satisfatório a ausência do emprego. Como refere Alberta (64 anos), 

através do incentivo por parte da rede social, acabou por se envolver em atividades (para além 
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das que se relacionam com o apoio ou suporte à rede) que lhe conferiam alegria, prazer e 

rotinas de vida, estando estes aspetos relacionados (in)diretamente com a QdV. 

“As novas rotinas que eles me ajudam e me ajudaram até hoje… é «Mãe, 

caminha», «Oh mãe, vai para a piscina, mete-te na piscina»…” 

Os recém-reformados com este perfil (dinâmico) identificaram que a sua QdV se relaciona com 

aspetos imateriais (como a saúde e os sentimentos de bem-estar), assim como com fatores de 

ordem comportamental (manutenção da atividade e convívios sociais) e materiais (estabilidade 

financeira). De um modo geral, os entrevistados identificaram a saúde como aspeto primordial 

para terem uma vida com qualidade, sendo que este aspeto poderá justificar-se pela visão 

tradicional de associação da reforma ao início da velhice que, por sua vez, está geralmente 

associada ao surgimento de patologias e à perda de mobilidade. A perceção de fim da vida 

poderá ter incitado a que a saúde seja uma preocupação central na vida dos recém-reformados, 

assim como os discursos mais tradicionais associados ao próprio conceito de QdV (que 

consagravam essencialmente medidas objetivas de saúde). Ter saúde é, então, sinónimo de 

autonomia.  

O sentimento geral de bem-estar emocional também foi um aspeto mencionado como 

importante para a QdV embora tenha sido somente referido por indivíduos do sexo feminino. As 

entrevistadas referiram que o bem-estar da sua rede social é um fator essencial para a sua QdV, 

pois os desafios e os problemas que a rede social enfrenta são também vividos e sentidos por 

elas. Desta forma, o bem-estar e a felicidade daqueles que são de algum modo importantes para 

si promovem sensações de tranquilidade, felicidade e alegria, influenciando positivamente a 

QdV. Para além dos aspetos imateriais, este grupo de entrevistados também mencionou aspetos 

de foro mais material (como a estabilidade financeira) como algo importante para a sua QdV. No 

momento de identificar os aspetos que consideram ser importantes para a sua QdV, todos os 

entrevistados mencionaram a situação económica como algo muito relevante para terem uma 

vida com qualidade. Os discursos dos entrevistados revelaram, porém, a secundarização desta 

dimensão em relação às anteriores (saúde e sentimento geral de bem-estar emocional). Os 

entrevistados reconhecem a função e a relevância do dinheiro para a sua QdV, uma vez que este 

representa o seu meio de subsistência, mas reconhecem que existem outros fatores que 

assumem primazia nesta relação, como, por exemplo, a saúde e o bem-estar geral. Tal como 
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nos explica Amélia (62 anos): 

“Olhe, para mim, a principal é ter saúde. Ter saúde, depois não ter dificuldades 

financeiras e também não sou uma pessoa muito… para mim, os materiais 

servem para servir, para me servir e servir os outros. Não posso… acho que 

tenho a qualidade de vida nesse campo porque não tenho dificuldades e depois 

também sentir que sou gratos quando eu ajudo, sinto que as pessoas são 

gratas, quando eu consigo fazê-las felizes. Paz de espirito e sossego. Nunca 

fazer a ninguém o que não quero para mim. A minha vida é tranquila, 

transparente, não tenho nada a esconder, nem na forma de estar de viver, nada 

a esconder. Eu fui sempre assim e a minha vida agora é também igual. Quero 

ser o mais correta possível e ver o que quero para mim. Como a vida felizmente 

me sorriu, não é que as dificuldades iniciais não fossem muitas, mas consegui 

sempre mostrar e caminhar pelo caminho correto. Quero mostrar isso às 

pessoas… eu dou o que tenho. (…) Porque se eles [rede social] estiverem bem, 

se forem também pessoas felizes e que eu possa contribuir para essa felicidade, 

isso faz-me feliz.” 

Ainda relativamente aos aspetos responsáveis pela QdV, os indivíduos deste grupo (perfil 1) 

também mencionaram ser importante envolverem-se em atividades, manterem-se ativos e 

participar em momentos de convívio social. Estes aspetos, tal como foram descritos 

anteriormente, são diversas vezes influenciados pela rede social, quer através do incentivo à 

procura de novas ocupações (função de suporte informacional) quer na promoção de momentos 

de convívio. Segundo os recém-reformados, o envolvimento em atividades e o convívio social 

promovem QdV porque para além de possibilitarem a participação social (novas oportunidades 

de contacto, rotinas e objetivos de vida), protegem-nos de sentimentos de inutilidade social e 

solidão, tal como refere Manuel (65 anos): 

“… saber estar na vida que está e procurar não ser um parasita da sociedade. Porque 

o terminar o ativo, a pessoa não é parasita. A pessoa tem que continuar a estar ativa, 

não na área que saiu, mas sim procurar outras áreas que… servir, fazer voluntário, 

voluntarismo, pegar numa cana e ir à pesca para se divertir, conviver com os amigos, 

conviver com a família, portanto…”  
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Em suma, os recém-reformados do perfil 1 (recém-reformados dinâmicos) tinham uma perceção 

muito positiva da reforma e desenvolveram estratégias de adaptação a esta etapa de vida, 

motivados pela necessidade de ocuparem o seu tempo de forma a compensarem a ausência do 

emprego. O envolvimento em atividades a seu gosto e ao seu ritmo (desportivas, de lazer ou 

voluntariado) permitiu-lhes, por um lado, criar novas rotinas de vida, novos objetivos e, por outro, 

promoveu o sentimento de utilidade social. A caracterização da rede social destes indivíduos 

permite constatar que esta assume um carater familiar, de proximidade geográfica, de elevada 

interação e de qualidade. A rede através do seu suporte emocional, instrumental, financeiro e 

informacional atenua os efeitos perversos da reforma e simultaneamente promove QdV. Embora 

a rede não assuma um papel de intervenção direta na QdV dos recém-reformados, atua sobre 

algumas dimensões que os recém-reformados identificaram como essenciais para a QdV. Como, 

por exemplo, a rede através do seu suporte informacional encorajou e apoiou os recém-

reformados a envolverem-se em atividades que, por sua vez, promoveram rotinas de vida, 

sentimentos de utilidade social e bem-estar geral. Este aspeto, em conjunto com a atitude pró-

ativa, positiva e dinâmica permitiu ao recém-reformado um melhor ajustamento pessoal e social 

a esta nova etapa de vida (a reforma). 

Perfil 2. Recém-Reformados acomodados 

Autoperceção, adaptação e vivências na reforma – os indivíduos deste grupo (à 

semelhança do retratado anteriormente) também revelaram sentirem-se muito satisfeitos com a 

profissão que desempenhavam antes da reforma, contudo, viam a reforma como algo negativo. 

Os discursos foram mais centrados nas preocupações em torno da reforma e não referiram 

expectativas (aspetos positivos). Este grupo assumiu grandes dificuldades de adaptação à 

reforma e enalteceu as vivências negativas desta etapa de vida em detrimento das positivas. De 

um modo geral, este grupo via a reforma como algo que representava o fim da vida. Tal como 

refere Afonso (63 anos): 

“Quando chegamos à reforma, é como passar um portão: o que realizámos, 

realizámos. Já não podemos mais. Quando estava a trabalhar, dizia aos meus 

colegas que estava a chegar ao fim da linha. É obrigado a cortar, nós 

pensamos mais realmente que estamos mesmo a chegar ao fim da linha. É o 

fim de linha… porque isto é como toda a gente, quando somos novos 
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pensamos de uma forma, vamos andando, vamos pensando sempre em mais 

coisas, mais isto e mais aquilo…quando chegamos à reforma, acabou-se.” 

Todos os indivíduos agrupados neste perfil que designamos de “acomodado” referiram que 

foram as circunstâncias da vida que impuseram a transição para a reforma. Os indivíduos 

relataram ainda que a sua carreira profissional iniciou-se muito precocemente (na geração a que 

pertencem era comum iniciar o trabalho ainda na infância) e revelaram muitas dificuldades em 

conceber uma vida sem trabalho. A reforma foi algo que aconteceu na vida sem que estivessem 

preparados para isso e tal aspeto foi determinante para uma reação menos positiva a este 

evento de vida como refere Mariana (62 anos): 

“Não via muito bem, não estava… era quase como uma obrigação. Quase me 

obrigaram a vir, porque eu pensava que se com um bocado de boa vontade 

era capaz de arranjar um serviço que se adaptasse à minha forma, ao meu 

problema (…) havia possibilidade disso mas também acho que não houve 

vontade. Também a empresa é muito grande, tem muita gente a gerir e não 

era muito fácil. De forma que quase que tive que mesmo optar por vir embora 

(…) Não, não pensava, não pensava, primeiro até porque não estava na 

minha… como eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos comecei a 

trabalhar, acho que estava sempre a planear trabalhar. Nunca tinha pensado 

em reformar-me, nem sequer agora, então mais cedo do que o normal!… Não 

estava a pensar, não estava nos meus horizontes, nunca pensei muito na 

reforma.” 

A passagem à reforma neste grupo foi imposta pela debilidade da saúde e/ou pela falência das 

fábricas que ditou um desemprego involuntário e indesejado numa idade avançada. Embora nos 

indivíduos agrupados no perfil 1 (perfil dinâmicos), estas situações também tenham ocorrido, a 

diferença entre os perfis está na forma como encararam estas situações. No primeiro grupo de 

entrevistados (perfil 1 – recém-reformados dinâmicos), as situações adversas foram vistas e 

enfrentadas com uma postura dinâmica e pró-ativa e interpretadas como uma oportunidade, no 

segundo (perfil 2 – recém-reformados acomodados) as mesmas situações adversas da vida que 

ditaram a passagem à reforma foram interiorizadas pelo seu aspeto mais negativo, tal como 

descreve Joaquina (60 anos): 
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“A gente não estava preparada porque é assim, se a gente anda na fábrica e 

pensa «Olha, vou-me passar e vou mas é embora. Vou embora e vou passar a 

vida de outra maneira e vou embora», mas eu não. Aquilo foi uma faca que ele 

me espetou quando ele nos veio falar e eu disse-lhe «Ai! Eu nem acredito que 

vou ter que ir embora» porque aquilo para mim primeiro foi um obstáculo, foi 

um choque porque, pronto, não estava a contar em vir tão cedo embora, fazia 

contas de trabalhar mais uns aninhos. Pronto, eu tinha a ideia, afinal sentia-me 

bem, eu andava bem, sinto que tanto ia e vinha. Olhe, até acho que tinha uma 

vida melhor do que tenho agora.” 

Neste grupo de entrevistados não foram mencionadas estratégias de adaptação. Os indivíduos 

referiram que viviam o seu dia-a-dia conforme as solicitações e necessidades que iam surgindo. 

A adaptação foi descrita como um momento angustiante e os discursos em torno desta transição 

centraram-se nos sentimentos de tristeza vividos nesse período de vida, tal como refere Afonso 

(63 anos): 

“É como eu digo… custou-me vir embora do trabalho, deixar o trabalho. Ainda 

hoje penso que podia andar lá se não tivesse esta… é o que eu digo, agora 

acabaram-se os objetivos… Porque se a gente tiver trabalho, está de chuva, 

mas chega-se à hora, vai-se para lá, vai-se trabalhar, o tempo passa. Agora, 

levantar-me de manhã, está a chover, sou eu e a minha patroa ali dentro, o 

que é que vamos fazer? Ver televisão, só vemos notícias fracas, más! (…) 

Muito difíceis, porque sabe que um dia de chuva a gente não tem o que fazer, 

não pode vir para o quintal… é muito difícil. Acabou! Acabou! Agora temos de 

viver assim, um dia de cada vez. Levantamo-nos de manhã, está de sol, está 

um dia porreiro; está de chuva, está mau porque aí é que é difícil…”  

A vivência da reforma é, assim, uma angústia e os aspetos que o primeiro grupo (perfil 1) via 

como positivos decorrentes da reforma, como por exemplo, a ausência de horários impostos 

pelo trabalho, eram vistos de uma forma muito negativa por este segundo grupo (perfil 2) de 

entrevistados, como compreendemos através do discurso de Afonso (62 anos): 

“Vivemos aquilo durante muitos anos… foram muitos anos… É… porque 

parece que acaba tudo ali, acaba tudo ali. Nós temos um ritmo de vida que 
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construímos dia-a-dia com stress e não sei que mais, mas… não sei, senti-me 

um pouco vazio… Aí, foi mais um bocado difícil, porque nós estamos 

habituados a determinado ritmo de vida que depois temos que alterar e a 

gente parece que estava com aquela ideia que ainda ia trabalhar e já não vou 

trabalhar (…) isto agora é tudo diferente e é um bocado mais difícil…” 

Tal como no outro grupo, a ausência do contacto com os colegas de trabalho também foi um 

aspeto mencionado como negativo na reforma, mas neste grupo assumiu uma preocupação 

mais intensa. Tal como diz Joaquina (60 anos): 

“Quando me vim embora, no princípio parece que me sentia assim… parece 

que estou assim já inutilizada, parece que já estou assim a ficar velha, agora já 

não vou trabalhar. Ao primeiro custou-me assim um bocado. Eu sinto que faz 

falta conviver… Não sei se é por eu gostar de conversar muito que me faz falta. 

Fez-me falta… meia hora para lanchar, era uma borga do caraças! (…) Faz 

falta a gente conviver. Perdi porque agora são umas de um lado e outras do 

outro e agora meto-me assim mais por casa. Tenho agora mais a vida de casa, 

tenho aquele menino [refere-se ao neto] e fico mais até, meti-me mais em 

casa, isolei-me mais por causa do menino. Quando me vim embora, primeiro 

custou-me um bocado até, pronto, vir para casa porque eu tinha aquelas 

pessoas amigas da fábrica, onde a gente ajudava umas às outras, 

trabalhávamos, convivíamos e assim era uma vida, pronto, a gente dava-se 

mesmo bem com aquelas amigas. Vim para casa e é como lhe digo, vim para 

casa e essa parte fez-me muita falta.” 

Rede Social e QdV na reforma – ao nível das características estruturais de rede social (à 

semelhança do perfil 1) os dados mostram que as redes são maioritariamente compostas por 

familiares. São redes de proximidade geográfica, de elevado contacto e de qualidade (em geral, 

todos os indivíduos referiram muita satisfação para com as relações sociais que mantêm com a 

rede). Tal como descreve Mariana (62 anos): 

 “A minha família próxima, o meu marido, os meus filhos, os netos e o meu 

pai, (…) meu agregado familiar em casa. (….) É muito a família ainda. (…) A 

família é a nossa rede social maior. (…) Os meus irmãos, os meus sobrinhos 
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(…) é a minha a minha base de apoio maior quando tenho alguma dificuldade, 

ainda é recorrer à família. (…) Embora vá passear e tudo, mas a rede família, a 

minha rede social maior é a família, o núcleo maior é a família. (…) 

Geograficamente, (…) vivem próximos e estamos muito próximos sempre uns 

dos outros. (…) É bastante frequente, não é tão frequente como eu gostaria de 

ser (…), mas é quase diário falarmos com ela. ” 

Para além da semelhança nas características estruturais, a rede social dos entrevistados 

também é muito similar no que respeita à função, contudo, neste perfil não foi identificado o 

suporte de carácter informacional. O apoio da rede foi enaltecido pela sua natureza emocional, 

sendo esta essencial nos momentos mais difíceis. Ter alguém com quem desabafar promove 

alívio, tal como refere Joaquina (60 anos):  

 “(…) às vezes até conto à Mónica [nora] do que conto à minha filha (…) Ora 

bem, a gente desabafando, a gente desabafando, a gente fica aliviada, fica 

bem. (…) Eu até nem sou daquelas pessoas (…), eu se tiver de dizer, digo, 

desabafo e depois eu fico bem.” 

Tal como no perfil 1, os indivíduos deste grupo (perfil 2) também referiram que é importante 

promoverem apoio à rede social, sentir que de alguma forma também os ajudam (numa lógica 

de “ajuda mútua”), como diz Mariana (62 anos): 

“(…) estava ocupada com eles [neto e pai], senti-me… até me senti que foi que 

estava a fazer um trabalho que lhes estava a ser bom, que me satisfazia a 

mim também e que ajudava em parte a família.” 

O suporte financeiro também foi referido. A rede torna-se, assim, importante para este conjunto 

de indivíduos (perfil 2) pela disponibilidade de auxílio financeiro que representa, tal como refere 

Afonso (60 anos): 

“Ajudam, ajudam. Se eu não tiver e eles têm e eu também tenho (…) Ajudam 

porque se eu precisar de algo que no momento me falte [a referir-se a 

dinheiro], se eles tiverem, eu também tenho.” 
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A rede social promove igualmente meios que auxiliam a reorganização dos tempos de vida e a 

criação de novas rotinas na reforma. Porém, neste grupo os meios resultam essencialmente da 

prestação de cuidados (suporte instrumental) do próprio recém-reformado à rede social e não do 

incentivo para a participação em atividades fora do seio familiar. Tal como Mariana (62 anos) 

diz, o facto de acompanhar o neto na ausência da filha, fez com que criasse rotinas de vida em 

torno dos horários da escola do neto e essa situação ajudou a ocupar o seu tempo e lidar melhor 

com a ausência do emprego, pelo menos nos primeiros tempos da reforma. 

“Sim, ajudaram-me na forma em que como eu estava mais disponível, eles 

também precisaram mais de mim… não logicamente e eu sentia-me mais livre 

para estar com eles, não é? (…) Essa parte também foi um bocado combatida 

com o trabalho que ainda… a ocupação que eu tinha com eles… (…) O neto 

que gostava muito e íamos ajudá-lo a buscá-lo à escola e estava sempre atenta 

quando era o horário dele sair e, portanto, (…) estava ocupada com eles. Senti-

me… até me senti que foi que estava a fazer um trabalho que lhes estava a ser 

bom, que me satisfazia a mim também e que ajudava em parte a família.” 

Os recém-reformados com este perfil (acomodado) identificaram que a sua QdV se relaciona 

com aspetos imateriais (como a saúde e os sentimentos gerais de bem-estar emocional) e 

materiais (estabilidade financeira). O nível de saúde foi considerado como aspeto central para a 

QdV, situação esta que poderá explicar-se pelo facto da maioria dos recém-reformados deste 

grupo ter-se reformado devido ao estado débil de saúde. O sentimento geral de bem-estar 

emocional também foi um aspeto mencionado como importante para a QdV e, mais uma vez, 

somente referido por indivíduos do sexo feminino. Este aspeto é o único que os recém-

reformados deste perfil (acomodado) conseguiriam estabelecer de forma consciente como 

relação direta entre rede social e QdV. As entrevistadas revelaram que em parte a sua QdV é 

explicada pelo bem-estar geral dos indivíduos que identificaram na sua rede social. Tal como 

refere Marina (62 anos): 

“Olha, eu acho que é saúde primeiro. Ter saúde e se não tiver saúde, pelo 

menos, saber gerir os problemas que se tem. (…) É, ajuda-me, a mim ajuda-

me, no meu caso, estou a falar (…) a medida da estabilidade… se essas 

pessoas que fazem parte do nosso núcleo, se estiverem bem, a nossa 
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estabilidade emocional também está bem. Quando uma pessoa tem ou sabe, 

por exemplo, que uma irmã, uma filha está… tem algum problema, a nossa 

maneira de estar já é um bocadinho mais alterada e, portanto, se as pessoas 

todas estiverem bem, também a nossa forma… essas coisas (…) também 

ajudam a estar bem.” 

Por fim, este grupo mencionou ainda que a estabilidade financeira é igualmente um fator 

importante para ter uma vida com qualidade, mas à semelhança do grupo anterior (perfil 1) 

também secundarizaram este aspeto face à saúde e ao sentimento de bem-estar geral. Contudo, 

ter acesso a algum dinheiro aspeto promove tranquilidade e sentimento de dever cumprido, tal 

como diz Afonso (60 anos): 

 “(…) eu sempre me preocupei, toda a minha vida em construir, porque a gente 

é pobre, nasceu do nada. Tentei construir uma casinha para vivermos (…) não 

entrar pelo caminho que muita gente entrou, pede empréstimos e mais 

empréstimos e hoje estamos assim e amanhã não sabemos como estamos. 

Felizmente, consegui. É o que eu digo, agora acabaram-se os objetivos (…) Para 

ter qualidade de vida, tínhamos de ter saúde (…) a minha qualidade de vida não 

é má, porque tenho o que preciso, não é? (…) Tenho e é suficiente, é o 

suficiente!” 

Em síntese, os recém-reformados do perfil 2 (recém-reformados acomodados) tinham uma 

perceção muito negativa da reforma, mostrando dificuldades de adaptação à condição de 

reformado. As perceções negativas da reforma, decorrentes essencialmente pelas circunstâncias 

de vida que impuseram a reforma, projetaram-se numa vivência menos prazerosa desta etapa 

de vida em que não houve lugar a estratégias de adaptação ou transição para reforma. O pouco 

envolvimento social (justificado pela não procura ou vontade de integração social) implicou que 

os “recém-reformados acomodados” (perfil 2) restringissem as interações sociais à família. 

Apesar desta situação não ser satisfatória para os entrevistados, os mesmos não desenvolveram 

estratégias no sentido de a contrariar, acomodando-se, deste modo, a este estilo de vida pouco 

satisfatório. Relativamente à rede social, esta também é muito familiar, com elevada proximidade 

geográfica, contactos diários e satisfação. As funções atribuídas à rede foram essencialmente de 

suporte de carácter emocional e financeiro e de promoção de meios para a reorganização dos 
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tempos de vida. Embora os recém-reformados considerassem a rede social um aspeto 

importante na sua vida, não houve um reconhecimento consciente desta para a sua QdV, pois as 

perceções de QdV centraram-se principalmente em aspetos que refletem responsabilidade 

individual (como a saúde e a estabilidade financeira). 

6.2. Discussão de resultados 

A análise das entrevistas permitiu perceber que, embora a rede social tenha um papel 

importante sobre a QdV dos recém-reformados, no sentido de os amparar e proteger de alguns 

impactos negativos decorrentes da reforma, não é suficiente para que haja bom um ajustamento 

pessoal e social à reforma. As diferentes perceções e formas de adaptação à reforma ditaram a 

divisão da amostra em dois grupos. No primeiro perfil (recém-reformados dinâmicos), a perceção 

mais positiva em relação à reforma e a adoção de estratégias de adaptação parecem ter 

permitido uma vivência mais positiva e prazerosa da reforma. No segundo perfil (recém-

reformados acomodados), a perceção negativa da reforma e a ausência de estratégias de 

adaptação a esta etapa de vida incitaram a uma vivência angustiante da reforma. As 

características sociodemográficas, de saúde ou de circunstâncias de vida que ditaram a reforma 

não permitem distinguir os grupos, sendo que as diferenças situam-se, assim, ao nível das 

perceções em relação à reforma, ao modo como esta foi encarada e vivida e ao facto de todos 

os indivíduos do perfil 1 estarem envolvidos em organizações de cariz social (envolvimento 

realizado, quer pelo facto de serem sócios de instituições que promovem atividades sociais e 

desportivas, como o caso dos sócios do Fundo Social ou da Associação de Reformados de 

Panoias, quer pelo desempenho de tarefas em regime de voluntariado em instituições de 

solidariedade social). Esta situação poderá indicar a importância que estes aspetos (perceção da 

reforma e estratégias de adaptação) podem assumir para que esta etapa de vida seja vivida com 

satisfação. As diferentes formas de reagir aos eventos da vida, neste caso particular, à reforma, 

poderão encontrar justificação na estrutura social incorporada pelos indivíduos e que se reflete 

nas suas disposições, modos de sentir, pensar e agir (cujo conceito de habitus de Bourdieu, 

explicado anteriormente, poderá ajudar a compreender). A transição entre trabalho e reforma é 

de certo modo violenta (no nosso país realizado de um modo abrupto, sem a alternativa política 

de se concretizar de um modo gradual), o que se reflete numa reconversão do tempo de 

trabalho pleno para o tempo de lazer pleno, implicando o enfrentar de novos tempos, 

experiências e ocupação do tempo livre (Gaullier, 1999). Os indivíduos dos dois perfis 
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identificaram os mesmos desafios e benefícios da reforma, contudo, relegaram-lhe um valor e 

uma perceção diferente. Para os indivíduos do perfil 1 a reforma era concebida como uma 

oportunidade de “começar de novo”, um momento de liberdade, de ausência de horários e 

obrigações profissionais. Embora estas expectativas fossem acompanhadas de preocupações 

que se centravam essencialmente no medo do desconhecido e do possível vazio provocado pela 

ausência de uma ocupação profissional, a reforma foi percebida como algo muito positivo e 

benéfico. As preocupações em torno da reforma poderão ser entendidas se refletirmos que 

“numa sociedade em que o trabalho é um valor central, a reforma significa muitas vezes uma 

perda de posição social e a ausência de rotinas que podem ter estruturado uma vida individual 

durante meio século, criando um vazio difícil de preencher” (Giddens 1997: 722). A coexistência 

destas sensações antagónicas, relativas à reforma, estão retratadas em estudos anteriores que 

justificam estes sentimentos pelo facto de a reforma provocar uma rutura com as rotinas de 

sempre, impondo a necessidade de adaptação a um novo estilo de vida (Raeymaeckers et al., 

2008) e a consequente estruturação do tempo (Miller & Furner, 1994). A diferença entre os 

indivíduos do perfil 1 e do perfil 2 prende-se com a importância relegada às 

expectativas/preocupações e ao modo como as interpretavam. Para os recém-reformados 

dinâmicos (perfil 1), a ausência do trabalho e das imposições de horários que lhe estava 

subjacente eram vistas como algo que iria permitir ocupar o tempo de vida em torno da 

concretização de novos projetos e sonhos. Para os recém-reformados acomodados (perfil 2), a 

ausência do trabalho era encarada como uma etapa próxima do fim da vida, em que se 

consolidava o desaparecimento dos objetivos e do sentido de vida. 

O ajustamento à reforma, para os indivíduos do perfil 1, foi realizado através de estratégias de 

adaptação que concretizaram para que esta nova etapa de vida fosse bem-sucedida. Alguns 

entrevistados mantiveram-se ligados à sua anterior profissão, desenvolvendo algumas tarefas 

profissionais nos primeiros tempos da reforma e outros declararam que fizeram um esforço para 

ocupar o seu tempo com atividades que lhes conferissem simultaneamente prazer, alegria e 

rotinas de vida. Mencionaram ainda a preocupação de ocupar o seu tempo com aquilo que 

alguns autores designaram de “atividades compensatórias” (Doll et al., 2007), que lhes 

conferissem prazer mas também alguma rotina e, assim, consolidassem de algum modo o 

envelhecimento ativo (que se reflete nas dimensões da autonomia, independência, QdV e 

expectativa de vida saudável (Paúl, 2005), que tanto pautou os seus discursos. Este 
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comportamento enquadra-se no que a Teoria da Atividade designa por envelhecimento bem-

sucedido. Este conceito parte do pressuposto que é essencial manter as atividades 

desenvolvidas ao longo da vida pelo maior tempo possível e que, quando não for mais possível 

este desempenho, as atividades deveriam ser substituídas por outras (Doll, et al. 2007). A teoria 

defende esta necessidade de substituição de atividades e de manutenção do envolvimento 

social, pois ao maior nível de atividade está associado um maior nível de satisfação e de 

ajustamento das pessoas mais velhas (Idem). Os indivíduos do perfil 2 não desenvolveram 

estratégias de adaptação e desinvestiram em papéis sociais. Esta situação poderá explicar-se 

pelos postulados da Teoria da Desvinculação (Cumming & Henry, 1961) que previa que com o 

envelhecimento (associado à passagem à reforma) houvesse uma desvinculação do indivíduo à 

sociedade que se materializa através da retração dos papéis sociais atribuídos e 

desempenhados, dos contactos sociais e da alteração da natureza das relações sociais 

desenvolvidas (Caradec 2010). Segundo esta teoria, ao nível individual, esta situação concretiza-

se pelo “desinvestimento” nos papéis sociais por parte do indivíduo à medida que vai 

envelhecendo e pela maior concentração no “eu”, o que culmina num afastamento social e 

emocional dos outros (Dias 2005), sendo que este processo prepara o indivíduo para o 

desligamento da sociedade, que ocorrerá definitivamente no momento da morte. Verificamos, no 

entanto, que nos indivíduos que compõem o perfil 2, a desvinculação não promoveu uma 

vivência satisfatória na reforma. 

No que respeita à rede social, as informações obtidas pelo recurso às entrevistas confirmam o 

que os dados quantitativos mostraram, ou seja, que os recém-reformados têm, em geral, uma 

rede social maioritariamente composta por parentes (essencialmente, pela família nuclear). Esta 

situação é similar nos indivíduos independentemente do perfil que lhes está associado e está em 

conformidade com estudos anteriores que confirmam que as redes sociais dos idosos são 

compostas maioritariamente por familiares (Cornwell et al., 2009). Apesar do trabalho de Cogwill 

ser pouco recente (1986), já constatava que as relações familiares, mesmo aquelas entre 

diferentes gerações da mesma família, constituíam um marco importante na satisfação geral do 

idoso. Esta situação parece manter-se inalterada. Este tipo de rede social tem a capacidade de 

promover ferramentas que auxiliem o indivíduo principalmente em situações que exijam 

adaptações, promovendo maior bem-estar ( Fiori et al., 2007). Porém, é ainda necessário 

recordar que para além da influência dos aspetos individuais, a composição das redes sociais 
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também poderá ser afetada por aspetos estruturais. Assim, é possível estabelecer-se uma 

relação entre o tipo de rede social dos recém-reformados e, por exemplo, o país de residência. A 

literatura mostra que nos países da Europa do Sul (nos quais se enquadra Portugal) se assiste a 

uma cultura familiar acentuada (Kalmijn & Saraceno, 2008) e que o tipo de regime de bem-estar 

disponível (neste caso familialista implícito, que deposita a responsabilidade de cuidar 

essencialmente na família) poderá reforçar o estreitamento dos laços sociais aos de parentesco. 

Não devemos, porém, negligenciar o facto de que os recém-reformados entrevistados 

pertencerem a uma geração que ainda tem muito presente as marcas da ditadura vivida no 

nosso país (até 1974), em que a centralidade da família na vida dos indivíduos constituía um dos 

principais ideais do Estado Novo. A corresidência, que se constitui um fenómeno com maior 

expressividade nos países do sul da Europa, também tem implicações sobre diferentes 

características da rede, nomeadamente, na frequência do contacto, na ajuda mútua e na 

proximidade geográfica (Isengard & Szydlik 2012). Estes aspetos permitem-nos compreender as 

características estruturais das redes sociais dos entrevistados, em que praticamente todos os 

elementos da rede dos entrevistados vivem próximos (na mesma cidade ou até na mesma casa), 

em que o cônjuge e os filhos são os mais referidos e com os quais os entrevistados mantêm um 

contacto muito frequente (maioritariamente diário). Relativamente à qualidade da rede social, 

quase todos os entrevistados (exceto um) referiram sentirem-se muito satisfeitos com as 

relações sociais mantidas. Este resultado vai de encontro aos estudos precedentes que 

confirmam a elevada satisfação dos idosos no que toca aos relacionamentos sociais que 

mantêm (Fernándes-Ballesteros, 2002), e a teoria da seletividade socioemocional poderá 

também ajudar a compreender este facto. Segundo esta corrente teórica, à medida que 

envelhecemos, o investimento nas relações sociais que desenvolvemos torna-se mais seletivo. 

Por um lado, esta situação potencia (apenas) a manutenção dos parceiros sociais com quem 

nos sentimos próximos (emocionalmente) e que de alguma forma nos promovem satisfação. Por 

outro lado, promove o desinvestimento nos relacionamentos mais periféricos (Carstensen et al., 

2003). Daqui resulta uma maior interação e contacto entre os indivíduos mais velhos e a sua 

rede social (Idem). Um estudo comparativo entre a rede social dos idosos portugueses do meio 

rural e do meio urbano comprova todos estes aspetos ao apurar que, mais do que a extensão da 

rede, a qualidade desta (qualidade das interações) e a existência de confidentes assumem uma 

maior significância relativamente ao nível percebido de qualidade de vida (Constança Paúl, 

2005). 
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No que respeita à função da rede social, os discursos dos entrevistados permitem entender a 

importância que a rede assume na sua vida. Os entrevistados justificaram a identificação dos 

elementos da sua rede social, recorrendo ao modo como a rede atua na sua vida. As 

informações recolhidas permitiram apurar que a rede promove suporte 

(emocional/instrumental/informacional/financeiro), momentos de convívio social e meios que 

possibilitem a reorganização dos tempos de vida; consolidando, deste modo, a capacidade de 

potenciar sentimentos gerais de bem-estar aos recém-reformados. Estas informações vão de 

encontro com estudos anteriores em que se verificou que a rede social atua sobre a QdV dos 

indivíduos através de ações compensatórias, de influência de comportamentos e de promoção 

de meios de participação social (Berkman et al., 2000). Neste domínio, conseguimos ainda 

constatar algumas diferenças de género, que se relacionam essencialmente com a função de 

suporte instrumental da rede social. Neste ponto, somente os indivíduos do sexo feminino 

afirmaram que a rede social é importante para elas, pois conseguem ocupar o seu tempo e dar 

sentido à vida (na reforma) através da prestação de apoio instrumental aos familiares 

(ascendentes e/ou descendentes). Esta situação vai de encontro às conclusões de estudos 

prévios que constataram o efeito positivo (sobre a moral e o ânimo) da prestação de cuidado e 

de apoio à rede social (Chen & Silverstein, 2000) e ainda daqueles que confirmam o papel da 

mulher na prestação de cuidados informais e instrumentais aos familiares (Schmid et al., 2012; 

Tennstedt et al., 1993), o que acaba por ser reforçado em países com regimes de bem-estar 

familialista implícito (como o caso de Portugal), onde a responsabilidade de cuidar dos parentes 

mais velhos é relegada à família (Leitner, 2003), intensificando o fenómeno da prestação de 

cuidados intergeracionais (Igel, Brandt, Haberken, & Szydlik, 2009). No que respeita à sensação 

bem-estar promovida pela rede social, somente os indivíduos do sexo feminino referiram esta 

dimensão como algo importante para a sua QdV, independentemente do perfil que lhes foi 

associado. As entrevistadas justificaram a importância da rede social na sua vida pelo facto do 

bem-estar e da felicidade dos outros que lhes são de algum modo importantes ser algo muito 

importante para a sua própria felicidade. Torna-se interessante perceber que estas informações 

contrariam de algum modo os postulados defendidos pela teoria da desvinculação. Segundo esta 

corrente teórica, a alteração da personalidade provocada pela retirada do mercado de trabalho 

leva a um aumento da egocentricidade e maior preocupação com o “eu” (E. Cumming & Henry, 

1961), contudo, esta situação não aconteceu, pelo menos nas mulheres (dos dois perfis). As 

entrevistadas consideraram de forma unânime que o bem-estar da sua rede social é um aspeto 
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central para a sua QdV.  

Por fim, as autoperceções dos entrevistados relativamente ao conceito de QdV, permitiram 

compreender que estas apresentam algumas semelhanças mas também diferenças. Apesar de 

todos os recém-reformados reconheceram que ter uma vida com qualidade é sinónimo de ter 

saúde, sentir-se bem (de um modo geral) e ter uma situação financeira estável, somente os 

recém-reformados do perfil 1 (dinâmicos) referiram igualmente que a sua QdV também dependia 

do facto de serem ativos e de participarem em momentos de convívio social. Os aspetos 

apontados pelos entrevistados como importantes para a sua QdV entram em conformidade com 

aquilo que estudos precedentes já demonstraram, a saber, a saúde, a autonomia, a 

independência e o rendimento (Fernándes-Ballesteros, 2002), o convívio e as relações sociais (A 

Bowling, Banister, Sutton, Evans, & Windsor, 2002). Através dos discursos dos entrevistados, 

conseguimos do mesmo modo apurar que a saúde foi a dimensão identificada como a mais 

importante para a QdV. Ao referirem que “quem tem saúde, tem tudo” demonstram a 

sobrevalorização que dão a este domínio na sua vida e na autoperceção de QdV. Embora no 

decorrer das entrevistas fosse possível entender que todos os entrevistados concebem a QdV 

como um conceito abrangente que consagra diversos domínios da vida humana e social (pois 

identificaram outros aspetos, para além da saúde como importantes para a sua qualidade de 

vida), ficou evidente que a visão mais tradicional associada a este conceito, em que a QdV era 

medida através de indicadores objetivos de saúde e analisada por profissionais da saúde (Seidl & 

Zannon, 2004), continua ainda muito presente nos discursos e nas conceções dos indivíduos 

neste domínio. Em relação a aspetos imateriais identificados como importantes para a QdV, os 

indivíduos de sexo feminino (tanto do perfil 1 como do perfil 2) referiram ainda o sentimento 

geral de bem-estar emocional. As entrevistadas afirmaram que o bem-estar individual, assim 

como o bem-estar dos outros que lhes são importantes (elementos da sua rede social), a 

harmonia e a paz constituem aspetos que lhes promovem QdV. Esta abordagem torna-se 

interessante por colocar a tónica, não só na capacidade da rede social em promover o bem-estar 

ao recém-reformado mas também na importância que o bem-estar da rede social assume no 

bem-estar individual, pelo menos, nas mulheres recém-reformadas. Ainda nos aspetos 

identificados pelos dois grupos como importantes para a QdV, surge a estabilidade financeira. Os 

indivíduos referiram a importância do dinheiro, da estabilidade financeira e da ausência de 

dívidas como essenciais para a QdV, em geral, e para a reforma, em particular. Esta 
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preocupação em torno das finanças pessoais e dos familiares na reforma poderá encontrar 

justificação na retração do rendimento decorrente da reforma de que são alvo as populações da 

europa ocidental (Fox, 1979). O rendimento é, no entanto, uma variável “clássica” nos estudos 

dos mais diversos domínios e assume um papel relevante no estudo da QdV. A inclusão deste 

aspeto nos diversos estudos sobre a QdV justifica-se pelo facto da análise do rendimento permitir 

o acesso, numa primeira abordagem, às condições materiais de vida dos indivíduos (Diener & 

Suh, 1997). O rendimento é, assim, importante para a QdV, no sentido em que as diferentes 

posições económicas limitam ou potenciam as opções individuais (L. K. George, 1992) e atuam 

diretamente sobre as perceções subjetivas de bem-estar (Pinquart & Sörensen, 2000). Os 

estudos anteriores conseguem, deste modo, justificar a importância do dinheiro para a QdV que 

foi apontada por todos os entrevistados, embora a secundarizassem relativamente à saúde. Os 

indivíduos do perfil 1 ainda identificaram o envolvimento em atividades e o convívio social como 

aspetos importantes para a sua QdV. Os entrevistados justificam que o envolvimento em 

atividades é essencial para terem QdV com a necessidade de se manterem ativos, de 

continuarem a contribuir para a sociedade e, ao mesmo tempo, terem acesso a momentos de 

lazer e de convívio social. Estes indivíduos (perfil 1) demonstram uma grande necessidade de 

compensarem a ausência do trabalho com o desempenho de atividades de lazer e não 

produtivas que permitam de algum modo consolidarem um envelhecimento ativo (Gaullier, 

1999). O “envelhecimento bem-sucedido”, conceito avançado na teoria da atividade de 

Havighrust em 1961, defendia que a manutenção das atividades ao longo da vida e a sua 

substituição, quando necessário, eram condições essenciais para a satisfação de vida. De facto, 

os entrevistados do perfil 1 mostraram estar muito satisfeitos em manterem-se ativos, na medida 

em que isso lhes proporcionava alegria e lhes preenchia o seu tempo. A teoria da atividade 

explica a relação entre o desempenho de atividades e a satisfação dos indivíduos mais velhos. A 

atividade concebida como uma qualquer ação desenvolvida pelo indivíduo com alguma 

regularidade e rotina (Lemon et al., 1972) tem a capacidade de promover satisfação e 

ajustamento social, principalmente nos mais velhos, pois atenua os aspetos menos positivos 

associados ao processo natural de envelhecimento (entre os quais a perda de alguns papéis 

sociais), potenciando os sentimentos de pertença e de utilidade social (Doll et al., 2007). As 

atividades físicas e desportivas também foram frequentemente referidas, sendo igualmente 

conhecido o efeito positivo destas sobre a QdV (Howard Litwin, 2012). Para além da atividade, o 

convívio social foi identicamente considerado (pelos recém-reformados dinâmicos) como um 
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aspeto importante para a QdV. Com base nas informações recolhidas, conseguimos constatar a 

necessidade que os recém-reformados dinâmicos (perfil 1) têm em desenvolver novos contactos 

e preservar contactos sociais com aqueles que lhes são mais relevantes (neste caso, com os 

indivíduos identificados na sua rede social). Esta dimensão foi abordada como essencial, na 

medida em que lhes promove saúde e bem-estar geral, já que através do convívio social têm a 

possibilidade de contactarem com outros indivíduos e esses momentos permitem a partilha de 

emoções e sentimentos. O convívio social é, desta forma, percebido como mais uma 

oportunidade de obterem apoio e suporte. Nestes dois últimos aspetos, conseguimos entender 

que os recém-reformados reconhecem a importância da rede social para a sua QdV, no sentido 

em que a rede social é diversas vezes responsável pela orientação e incentivo à participação e 

ao envolvimento em atividades (através do suporte informacional fornecido ao indivíduo) e pela 

promoção de momentos de convívio social. A associação da importância da rede à QdV pode ser 

justificada pela capacidade da rede social de promover as funções latentes do emprego, 

retratadas no modelo de privação latente de Jahoda (1981, 1982, 1997) como sendo a 

estruturação do tempo, o contacto social, o propósito coletivo, o status e a atividade. Os aspetos 

mencionados como importantes para a QdV estão também em conformidade com estudos 

desenvolvidos anteriormente que confirmam o carácter benéfico dos relacionamentos sociais 

prazerosos e do envolvimento social na saúde do indivíduo (Belvis, 2008; Golden, Conroy, & 

Lawlor, 2009b), assim como a relação positiva entre rede social e bem-estar geral (Avlund et al., 

2004; Pinquart & Sörensen, 2000).  

6.3. Principais conclusões 

A análise às informações obtidas através das entrevistas permitem concluir que: 

 A reforma é percecionada e vivida de modo diferenciado. 

 As perceções sobre a reforma e o modo de adaptação a esta etapa de vida têm um papel 

importante na determinação do modo de viver a reforma. 

 O modo de reação aos eventos de vida (atitude dinâmica versus atitude de acomodação) 

pode justificar as vivências diferenciadas da reforma. 

 A rede social tem um papel secundário (indireto e subjugado à atitude do indivíduo perante 

os eventos de vida) na promoção de QdV na reforma. 
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  A relação (mesmo que concretizada de forma indireta) entre rede social e QdV estabelece-se 

através das funções da rede social. Podemos aferir que todos os aspetos mencionados pelos 

recém-reformados como importantes para a sua QdV acabam por ser, de alguma forma, 

influenciados pela rede social. Assim, a rede social atua sobre a QdV ao: 

o Estimular e promover meios de participação social através do envolvimento em 

atividades e convívios sociais. 

o Delegar tarefas que permitam ao recém-reformado desempenhar outros papéis 

sociais (como, por exemplo, o de cuidador informal) e, consequentemente, criar 

novas rotinas de vida. 

o Potenciar sentimentos gerais de bem-estar através do próprio bem-estar e da 

felicidade dos elementos da rede social. 

o Disponibilizar e aceitar o suporte nos mais diversos domínios (emocional, 

informacional, financeiro e instrumental) numa dinâmica de ajuda mútua (entre o 

recém-reformado e a sua rede). 

o Amparar, aconselhar e orientar os recém-reformados nas tomadas de decisão. 
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CAPÍTULO VII – INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS, CONCLUSÕES E 

DESAFIOS DAS POLÍTICAS SOCIAIS NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE 

VIDA DOS RECÉM-REFORMADOS 

O presente capítulo corresponde ao encerramento da investigação desenvolvida. Este 

capítulo tem como principais objetivos a apresentação dos resultados integrados, a indicação 

das limitações que se impuseram ao longo da investigação e a sugestão dos possíveis caminhos 

na investigação científica e nas políticas públicas com o objetivo de promover a QdV nos recém-

reformados. 

Embora se assista a um esforço político no sentido de ajustar a idade legal da reforma à 

esperança média de vida, o período da reforma é cada vez mais longo. Esta situação impõe um 

conjunto de desafios ao nível das políticas públicas, ao nível familiar e individual, no sentido de 

procurar soluções que promovam maior qualidade aos anos de vida adquiridos na reforma.  

Vários estudos que se debruçam sobre os aspetos que influenciam a QdV dos mais velhos 

confirmam a relação positiva entre a rede social e a QdV (Wichmann et al. 2013, Litwin & 

Stoeckel 2013, Börsch-Supan & Schut 2013, Golden et al. 2009, Sicotte et al. 2008, Netuveli & 

Blane 2008, Litwin 2006, Netuveli et al. 2006, Giles et al. 2005, Guilley et al. 2005). Partindo 

das suas conclusões, a presente investigação tenta conhecer o efeito da rede social na QdV dos 

recém-reformados. 

Tendo em consideração este objetivo, a investigação iniciou-se com a análise descritiva e 

comparativa das características da rede social e do nível de QdV dos recém-reformados 

europeus. Os resultados obtidos revelam que homens e mulheres têm redes sociais distintas. As 

redes dos indivíduos do sexo masculino são mais familiares, mais próximas em termos 

geográficos e com maior contacto diário, enquanto as redes sociais dos indivíduos do sexo 

feminino são mais extensas, com maior nível de integração social (envolvimento em atividades) e 

com satisfação com a rede social. Os dados obtidos estão em conformidade com a literatura que 

confirma as diferenças de rede social de acordo com o género (T. Antonucci & Akiyama, 1987a; 

Avlund et al., 2004; Borsch-Supan et al., 2013; G C Wenger, 1997). Os dados também 

evidenciaram que há semelhanças entre países no que respeita às características de rede social. 

Os resultados mostraram que os recém-reformados de Portugal, Espanha, Itália, Holanda (países 
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com regimes de bem-estar familialista implícito), Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia e 

Estónia (países com regime de bem-estar designado Leste-europeu) apresentam redes sociais 

com um maior número de familiares, mais próximas em termos geográficos e emocionais, com 

maior contacto diário e com menor integração social. Esta situação poderá justificar-se pelo facto 

de nos países do sul da Europa (Portugal, Espanha e Itália) a cultura familiar ser reforçada pela 

incidência da corresidência (Isengard & Szydlik, 2012) e pela centralidade da família nuclear na 

prestação de cuidados informais aos parentes (Barreto, 2005; Tennstedt et al., 1993), diversas 

vezes incitada pelo tipo de regime de bem-estar disponível (Brandt, Haberkan & Szidlik, 2009). 

As semelhanças dos regimes de bem-estar de Portugal, Espanha, Itália, Holanda Polónia, 

República Checa, Hungria, Eslovénia e Estónia poderão explicar a similitude das características 

de rede social dos seus recém-reformados.  

No que respeita ao nível de QdV, a análise aos dados também revela diferenças entre países e 

regimes de bem-estar. Os recém-reformados que vivem em regimes de bem-estar familialista 

implícito e Leste-europeu apresentam o nível mais baixo de QdV quando comparados com os 

restantes (recém-reformados que vivem em países com regimes de bem-estar familialista 

explícito ou familialista opcional). Estes resultados poderão ser decorrentes da relação entre as 

características de rede social e nível de QdV (Gray, 2009; Seeman et al., 2001), em que é 

conhecido o efeito positivo da diversidade das relações sociais e da maior participação em 

atividades sobre a manutenção da capacidade funcional (Avlund et al., 2004), que atua 

(in)diretamente sobre o nível geral de QdV.  O estudo sobre a relação entre as características de 

rede social e a QdV permitiu apurar que as atividades desenvolvidas e a satisfação com a rede 

social são preditores de QdV, independentemente do género. Por um lado, o envolvimento em 

atividades tem um importante papel na luta contra o declínio cognitivo e a saúde mental na 

população idosa (Avlundo et al. 2004, Zunzunegui et al. 2003, Berkman et al. 2000) e, ao 

refletir o nível de integração social (Litwin 2009, Fiori et al. 2007), constitui um importante 

aspeto na prevenção do isolamento social e no evitamento da ocorrência de sentimentos de 

solidão. Por outro lado, as autoperceções da rede social também justificam em larga media a 

(in)satisfação com esta. Por exemplo, o suporte emocional (percebido) assume diversas vezes 

maior importância que o suporte efetivamente recebido da rede (Kawachi & Berkman 2001, 

Antonucci & Akiyama 1987). Contudo, existem outras características de rede social que apenas 

se assumem como preditores de QdV quando consideramos o género. Nos indivíduos do sexo 
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masculino, o contacto diário e a dimensão da rede são igualmente preditores de QdV. No caso 

dos indivíduos do sexo feminino, para além do número de atividades e satisfação com a rede, 

também o suporte emocional surge como preditor de QdV.  

Após esta análise, foram estudados os tipos de rede social dos recém-reformados e a sua 

relação com a QdV. No que respeita aos tipos de rede social, para todos os indivíduos da 

amostra foram encontradas redes sociais do tipo familiar interativa, extensa de menor suporte 

emocional, amizade de vizinhança e maior integração social. Para os indivíduos do sexo 

masculino, foram observadas redes sociais do tipo familiar, menor integração social, de amizade 

e de maior integração social. Para os indivíduos do sexo feminino, as redes observadas foram do 

tipo de maior suporte emocional, familiar interativa, de amizade e de menor suporte emocional. 

Os tipos de rede social encontrados para cada um dos géneros apresentam similitudes ao nível 

da composição, pois são redes compostas maioritariamente por familiares e com presença de 

alguns amigos. Esta característica está em conformidade com a literatura que refere que a rede 

social dos idosos é composta essencialmente por parentes (Cornwell et al., 2009). Porém, as 

redes sociais de homens e mulheres também apresentam diferenças que se relacionam com a 

importância da integração social (medida pelo envolvimento em atividades) e do suporte 

emocional. Esta situação poderá justificar-se pelo facto de homens e mulheres atribuírem 

diferentes expectativas, critérios e experiências aos relacionamentos sociais (T. Antonucci & 

Akiyama, 1987a), aspeto que explica os diferentes tipos de rede social encontrados para cada 

um dos géneros (Avlund et al., 2004; Borsch-Supan et al., 2013; Wenger, 1997).  

A análise da relação entre o tipo de rede social e a QdV confirma que esta relação existe na 

amostra considerada e que a relação varia de acordo com o tipo de rede social. Considerando 

todos os recém-reformados, os dados revelaram que as redes de amizade de maior integração 

social promovem maior QdV que as redes extensas de menor suporte emocional e familiares 

interativas. A análise dos indivíduos do sexo masculino revelou que as redes extensas de maior 

integração social promovem maior QdV que as redes extensas de menor integração social e 

familiares. Por fim, a análise dos indivíduos do sexo feminino revelou que as redes de maior 

suporte emocional promovem maior QdV que as redes extensas de menor suporte emocional. As 

características de rede social que determinaram os tipos de redes sociais observados poderão 

explicar o efeito distinto que cada tipo de rede assumiu em relação à QdV. As redes que surgem 

como preditores de QdV são as definidas pelo maior nível de integração social e de suporte 
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emocional. As conclusões deste estudo estão em conformidade com a literatura que revela que 

as redes sociais diversas, com maior integração social e proximidade emocional, estão 

associadas a uma maior QdV (Gibney & Mcgovern, 2011; Grundy & Sloggett, 2003; H Litwin, 

1998; Sirven & Debrand, 2008) mas também permitiram acrescentar conhecimento sobre o 

modo como estas dimensões afetam a relação entre o tipo de rede social e a QdV quando se 

considera o género.   

Apesar da análise desenvolvida não permitir constatar a direção desta relação (entre rede social 

e QdV), é conhecido que, embora a saúde limite a estrutura e a qualidade das relações sociais, a 

direção dominante desta relação é de que a rede social influencia a saúde (Sirven & Debrand, 

2012). 

Reconhecendo a existência de uma relação entre rede social e QdV, a presente investigação 

termina com um estudo de carácter quantitativo desenvolvido com o objetivo de conhecer o 

modo pelo qual a relação entre rede social e QdV se estabelece na reforma. Foram realizadas 19 

entrevistas a recém-reformados portugueses e as informações obtidas corroboraram as 

conclusões dos estudos quantitativos que também revelaram a existência de uma relação entre 

rede social e QdV. Para além disso, o recurso a um método qualitativo permitiu ainda conhecer 

de que modo se estabelece esta relação (entre rede social e QdV) e que papel assume a rede 

social na promoção de QdV dos recém-reformados. De um modo geral, os recém-reformados 

justificaram a importância da rede social na sua vida através das funções que esta desempenha, 

como sendo a promoção de suporte (emocional, informacional, financeiro e instrumental), de 

momentos de convívio social, de auxílio na reorganização dos tempos de vida na reforma e de 

sentimentos gerais de bem-estar emocional. A rede social estimula e promove meios de 

participação social através: (1) do incentivo ao envolvimento em atividades e convívios sociais; 

(2) da delegação tarefas que permitem ao recém-reformado desempenhar outros papéis sociais 

(como, por exemplo, o de cuidador informal); (3) do auxílio na redefinição de novas rotinas de 

vida; (4) da promoção de sentimentos gerais de bem-estar emocional através do próprio bem-

estar e da felicidade dos elementos da rede social; (5) da disponibilização e receção do suporte 

nos mais diversos domínios (emocional, informacional, financeiro e instrumental) sempre numa 

dinâmica de ajuda mútua (entre o recém-reformado e a sua rede); e (6) do amparo, 

aconselhamento e orientação promovida ao recém-reformado em situações de stress, como, por 

exemplo, nas tomadas de decisão. As informações obtidas confirmam que a rede social promove 
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bem-estar individual (Bosworth & Schaie, 1997; Kawachi & Berkman, 2001; Pinquart & 

Sörensen, 2000) e atua como uma espécie de almofada que amortece os impactos negativos 

sobre a QdV decorrentes do processo de envelhecimento (Constança Paúl, 1997). Através de 

ações compensatórias, de influência de comportamentos e de promoção de meios de 

participação social (Berkman et al., 2000) as redes sociais desempenham funções importantes 

para que o recém-reformado se ajuste à reforma e a percecione com maior qualidade. Assim, a 

rede social promove meios que auxiliam a estruturação do tempo, a manutenção do contacto 

social, a promoção do sentimento de propósito coletivo e o envolvimento em atividades, 

proporcionando ao recém-reformado o acesso às funções latentes do emprego (definidas pelo 

modelo de privação latente de Jahoda), que são também responsáveis pela manutenção da 

saúde e bem-estar individual. 

A análise da informação obtida permitiu ainda definir dois perfis de recém-reformados que se 

distinguem pelas perceções da reforma, pela estratégia de adaptação à mesma, pelo tipo de 

vivência desta etapa de vida e também pelos aspetos que, de forma consciente, consideraram 

essenciais para terem uma vida com qualidade. Foi possível identificar o grupo de recém-

reformados dinâmicos (perfil 1) e os recém-reformados acomodados (perfil 2). O perfil 1 

enquadra os indivíduos que percecionaram a reforma como algo positivo e como uma etapa de 

vida que proporcionaria novas oportunidades e objetivos de vida. Neste grupo, as estratégias de 

adaptação à reforma passaram essencialmente pelo envolvimento em atividades que 

compensaram a ausência do emprego. Embora, em diversos casos, a passagem à reforma 

tivesse sido imposta por circunstâncias de vida adversas (como, por exemplo, a debilidade da 

saúde e o desemprego involuntário numa idade avançada), os indivíduos associados ao perfil 1 

desenvolveram uma atitude positiva e pró-ativa no enfrentamento dos desafios que estas 

questões impunham. Os indivíduos agrupados no perfil 2 (recém-reformados acomodados) 

percecionavam a reforma como algo que representava o fim da vida  e não desenvolveram 

estratégias de adaptação a esta etapa de vida. Apesar de evidenciarem insatisfação decorrente 

das vivências que têm enquanto reformados, não desenvolveram estratégias para contrariar esta 

insatisfação acomodando-se a esta situação. No momento de identificar os aspetos que 

consideram importantes para terem uma vida com qualidade, estes indivíduos (perfil 2) apenas 

se centraram nos aspetos imateriais (saúde e sentimento geral de bem-estar) e materiais 

(estabilidade financeira), enquanto os indivíduos do perfil 1 identificaram também aspetos de 
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ordem comportamental (envolvimento em atividades e momentos de convívio social). Em relação 

aos aspetos referidos como importantes para terem uma vida com qualidade, os indivíduos dos 

dois perfis assemelham-se ao priorizarem a saúde em relação aos restantes aspetos. Confirma-

se, assim, que a visão mais tradicional associada à QdV, em que esta era mensurada com 

recurso a indicadores mais objetivos de saúde (Seidl & Zannon, 2004), continua muito presente 

nos discursos destes recém-reformados. 

A caracterização sociodemográfica e de saúde da amostra não permite a distinção dos indivíduos 

enquadrados nos diferentes perfis. O aspeto que os diferencia é o envolvimento em instituições 

sociais após a reforma. Todos os indivíduos do perfil 1 encontram-se de algum modo ligados a 

instituições sociais, quer pela forma de associado (ser sócio da instituição), quer pela forma de 

voluntário. O modo como os indivíduos vivem a reforma aparece, desta forma, associado a este 

aspeto e ao modo como encararam a reforma. A análise das entrevistas permitiu perceber que a 

rede social assume um papel importante de amparo e apoio ao recém-reformado, mas não tem 

poder suficiente para inverter uma visão negativista da reforma. Esta conclusão materializa um 

avanço nas investigações desenvolvidas em torno da relação entre rede social e QdV, pois para 

além de nos permitir confirmar a importância da rede social na QdV dos recém-reformados 

permite-nos também conhecer os limites da influência da rede na satisfação de vida na reforma. 

Principais limitações 

Os estudos desenvolvidos, embora tenham promovido informações relevantes para a 

clarificação da importância da rede social na QdV dos recém-reformados, foram alvo de algumas 

limitações. Nos estudos de carácter quantitativo (capítulos IV e V), a escolha das variáveis para 

determinar as características e os tipos de rede social foi limitada. A função da rede social foi a 

dimensão mais afetada, pois as variáveis que promoveriam um melhor conhecimento sobre esta 

dimensão continham elevado número de missings11 e a sua escolha resultaria numa perda 

significativa de indivíduos da nossa amostra no momento da construção dos clusters12. 

A utilização do CASP-12 como indicador de QdV também foi condicionada pelo questionário 

                                                 
11 Situação que se justifica, essencialmente, pelo facto das questões que constavam no questionário SHARE com 
capacidade para captar esta dimensão serem colocadas apenas a um dos indivíduos do agregado familiar. 

12 A construção dos clusters que permitiu a obtenção dos tipos de redes sociais é um processo que elimina qualquer 
indivíduo que tenha pelo menos uma variável com missing value.  
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SHARE. Neste questionário, somente constava esta variável com capacidade de determinar o 

nível de QdV dos mais velhos. Embora outros estudos conciliem diversas variáveis para captar 

esta dimensão (como o nível de depressão, a satisfação geral com a vida, entre outras), 

consideramos que para o objetivo deste estudo seria mais pertinente recorrer somente ao CASP-

12.  

O estudo de carácter qualitativo também apresenta algumas limitações. Primeiramente, a 

dificuldade de encontrar entrevistados que se adequassem aos objetivos propostos (justificada 

essencialmente pela ausência de dados ou desatualização destes por parte da associações 

portuguesas de reformados e pelas preocupações éticas das empresas no momento de cederem 

informações pessoais sobre os funcionários que se reformaram), incentivaram a escolha dos 

entrevistados com recurso à rede de conhecimentos informais, ao Fundo Social da Câmara 

Municipal de Braga (IPSS) e à Associação de Reformados de Panóias. O recurso às instituições 

referidas explica as respostas dos entrevistados principalmente no que respeita à relevância 

atribuída à atividade e à integração social na perceção dos aspetos essenciais para a QdV na 

reforma e nas perceções e vivências da reforma. O envolvimento nestas instituições é motivado 

essencialmente pela procura de ocupação com atividades lúdicas, de lazer e desportivas que 

confiram satisfação e prazer.  

Desafios e caminhos para o futuro 

A entrada na reforma é um momento de vida abrupto mesmo quando a transição entre 

trabalho e reforma é feita de modo voluntário. A forma como este processo é influenciado pelas 

políticas públicas não incentiva a procura de alternativas para que este seja realizado de modo 

parcial e diferenciado. Os indivíduos acabam, assim, por entrar na reforma sem que tenham 

acesso a planos organizados de transição que lhes permitam um melhor ajustamento a esta 

nova etapa de vida. Considerando a importância que a (1) manutenção da atividade, (2) 

integração social, (3) manutenção dos contactos sociais e o (4) sentimento de utilidade social, 

assumem na QdV dos recém-reformados justifica-se um planeamento cuidadoso da reforma. A 

responsabilidade nesse planeamento poderá ser repartida entre o indivíduo, a rede social, as 

empresas e o Estado.  

Ao indivíduo cabe a responsabilidade de perceber qual o caminho que deve percorrer para que 

dele resulte maior satisfação na reforma. Deverá planear esta etapa de vida desenvolvendo 
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estratégias contextualizadas com o seu próprio ambiente e a sua vontade, mas tendo como 

objetivo obter destas opções uma maior satisfação com a vida na reforma. A acomodação a uma 

situação menos satisfatória deverá ser substituída por uma atitude de maior dinamismo e pró-

atividade de forma a encontrar soluções para os desafios que a reforma coloca. Neste domínio, a 

rede social poderá ser um recurso importante. Através da sua capacidade de suporte 

informacional, pode auxiliar o recém-reformado na procura de alternativas das quais possa 

resultar uma vivência mais prazerosa na reforma. A rede poderá e deverá assumir um papel de 

mediador entre o recém-reformado e o meio que o envolve, promovendo momentos de convívio 

e partilha, consolidando, assim, formas de envolvimento social do recém-reformado. Diversas 

vezes, o apoio solicitado da rede ao reformado, como, por exemplo, no acompanhamento dos 

netos, é essencial para que o reformado se sinta útil e tenha acesso a algumas rotinas de vida. 

Para além de ser um aspeto que promove um aumento de satisfação de vida dos reformados, 

também se constitui num importante recurso de compensação à desregulação dos horários de 

trabalho que impõem desafios no momento de constituir família. Os reformados, ao assumirem 

um papel direto de apoio à família, estão, simultaneamente a criar novas rotinas de vida, a 

estimular os sentimentos de utilidade social e a atuar sobre o próprio sistema de ação social (ao 

compensarem as suas fragilidades). Contudo, considerando os resultados obtidos na presente 

investigação, a rede social deverá também incentivar o recém-reformado a desenvolver novos 

contactos sociais, a envolver-se em atividades que lhe confiram prazer e satisfação para que 

aumentem o seu nível de integração social, aspeto referido como importante para um melhor 

ajustamento pessoal e social à reforma e do qual decorre uma melhor autoperceção de QdV. 

As empresas privadas em simbiose com o Estado devem repensar o modo de passagem dos 

indivíduos para a reforma. As estratégias já desenvolvidas por países como a Suécia, em que é 

prevista uma “passagem gradual e parcial à reforma”, parecem opções que poderiam vir a ser 

satisfatórias para a geração futura de reformados. O modo como a reforma está prevista no 

nosso país reflete uma posição política que não é revista desde a sua implementação. As 

alterações que têm vindo a ser realizadas ao longo do tempo têm sido centradas mais nos 

ajustamentos ao sistema de financiamento do que propriamente à forma como as diferentes 

gerações encaram a reforma. A transição gradual e parcial para a reforma iria exigir a 

redefinição dos sistemas de Segurança Social relativamente às pensões e a reorganização das 

empresas, no sentido de conseguirem fazer face às exigências da desvinculação gradual do 
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trabalhador. As empresas poderiam repensar a importância e mais-valia que um trabalhador 

mais velho pode representar, por exemplo, na transmissão de conhecimentos aos mais novos e 

no auxílio a tarefas menos exigentes. Poderiam também enquadrar no domínio da 

responsabilidade social o apoio ao funcionário em processo de transição para a reforma, 

promovendo orientação ou encaminhamento do funcionário para programas de preparação para 

a reforma (à semelhança do que se realiza na juventude no momento de decidir a área a estudar 

no ensino superior). 

O Estado deveria refletir sobre os benefícios que este processo gradual de reforma pode 

representar. Este processo gradual poderia aliviar a pressão das reformas antecipadas. Pois, por 

um lado, levaria ao prolongamento do período de contribuições dos indivíduos mais velhos e, por 

outro, iria permitir uma maior facilidade de integração dos mais jovens no mercado de trabalho 

que, consequentemente, representaria um aumento das contribuições para a Segurança Social. 

Assim, os mais jovens iriam integrar-se mais fácil e rapidamente no mercado de trabalho e 

simultaneamente compensar o tempo transitório de desvinculação dos mais velhos. Para o 

indivíduo prestes a reformar-se, esta situação poderia ajudá-lo a adaptar-se ao aumento do 

tempo livre. De um modo parcial, o indivíduo iria contactar com uma realidade desconhecida, 

mas sem que esta fosse sentida e vivida na sua plenitude. Esta solução poderia ajudá-lo a 

preencher gradualmente o seu tempo e, no momento da desvinculação total com a profissão, 

estaria já munido de estratégias para lidar melhor com uma situação que já não seria 

completamente desconhecida. Ao Estado cabe também a responsabilidade de atualizar as 

respostas sociais direcionadas para os mais velhos de acordo com as necessidades das 

populações contemporâneas e com o reconhecimento da mais-valia que os recém-reformados 

podem ser para o sistema social. Por exemplo, o Estado poderá criar um serviço de 

acompanhamento personalizado através de programas de preparação para a reforma. Estes 

programas poderiam concretizar-se numa dinâmica de parceria e cooperação com as 

instituições locais, da qual resultaria um conjunto de alternativas com vista a um melhor 

ajustamento do indivíduo à reforma.  

Esta situação poderá constituir um ponto de viragem, do qual poderá resultar a recuperação da 

importância dos mais velhos na nossa sociedade, a promoção de um envelhecimento mais ativo 

e integrado socialmente, fatores que estão relacionados com um maior nível de QdV. As 

consequências que podem advir de um envelhecimento menos feliz são prejudiciais para a QdV 
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individual mas também para o próprio sistema social, pelo que merece todo o esforço no sentido 

de o contrariar. O início da reforma é um momento crucial para desenvolver estratégias que 

promovam a participação social. Desde o início, devem ser criados hábitos que venham a ter 

consequências positivas a curto, médio e longo prazo. Em muitos casos desta geração de recém-

reformados, os indivíduos iniciaram as suas carreiras profissionais ainda muito novos (na 

infância e/ou adolescência), pelo que o tempo de “não trabalho” é uma realidade 

completamente nova e para a qual podem não estar preparados. O trabalho representa um meio 

de subsistência mas também de estruturação do tempo, de contacto social, de propósito 

coletivo, de status e de atividade (funções latentes do trabalho, segundo o modelo de Jahoda). A 

sua ausência poderá provocar sentimentos de inutilidade, de vazio e de insatisfação, aspetos que 

diversas vezes são responsáveis pelo surgimento de patologias do foro psicológico como a 

depressão. A ocorrência dessas patologias, que não se justificam pelo decorrente processo 

natural do envelhecimento, poderá ser muito dispendioso para os Estados, para o indivíduo e 

para a sua rede social. Desta forma, torna-se importante conceber a desvinculação total do 

trabalho imposta pela reforma como algo que pode dar lugar a outras ocupações que promovam 

satisfação de vida. A saída definitiva do mercado de trabalho não tem de representar uma 

desvinculação social total. Poderá ser sinónimo de uma nova etapa de vida, em que a 

participação social deixa de ser concretizada através do desempenho de uma profissão e poderá 

passar a ser concretizada pela participação noutro tipo de atividades com igual valor social. É 

ainda importante referir que o estudo e as conclusões avançadas na presente investigação, 

embora se centrem nos aspetos que os resultados identificam como promotores QdV (como, por 

exemplo, a rede social e o envolvimento em atividades e momentos de convívio), não pretende 

assumir que estes sejam os meios através dos quais todos os reformados consigam obter um 

envelhecimento bem-sucedido. Pois, embora seja conhecido o carácter benéfico do exercício 

mental e físico assim como o impacto dos relacionamentos sociais prazerosos sobre a saúde e a 

QdV em geral, é sabido que os gostos e a satisfação de vida resultam de vários fatores 

(psicológicos, estruturais, etc.) que variam de indivíduo para indivíduo.  

Por fim, as investigações científicas deveriam privilegiar os estudos de carácter qualitativo de 

forma a obter maior conhecimento das experiências individuais na reforma e do modo como a 

rede social atua sobre a QdV. As investigações deveriam também ter um carácter longitudinal, à 

semelhança do que é desenvolvido pelo SHARE, para permitir comparar o efeito da rede social 
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ao longo das diferentes etapas de vida e, assim, compreender o impacto que a reforma tem 

sobre estas.  
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ANEXO 1 – GUIÃO DE ENTREVISTA AOS RECÉM-REFORMADOS PORTUGUESES 

 

 

                                                            

                   Redes Sociais e Qualidade de Vida na Reforma 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No âmbito de uma investigação de doutoramento em curso na Universidade do 

Minho, pretende-se conhecer a importância das redes sociais na qualidade de 

vida dos recém-reformados. Com o objetivo de obter algumas informações para 

este estudo, agradece-se a sua colaboração. Para facilitar a recolha da 

informação, pedimos-lhe para gravar esta entrevista. Garantimos que a 

informação fornecida será tratada de forma anónima e confidencial, pelo que 

nunca será identificado. Os resultados serão utilizados unicamente para 

estudos científicos. 
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A. REFORMA (processo de transição e vivências) 

 

1. Para começar gostaria que me falasse um pouco sobre a profissão que tinha 

à data em que se reformou. 

i. Categoria profissional; 

ii. Nível de responsabilidade; 

iii. Tarefas desenvolvidas; 

iv. Satisfação com a profissão; 

v. Outros aspetos. 

 

2. Ainda enquanto trabalhava como via (o que esperava) a reforma? Como se 

via enquanto reformado? 

i. Receios/angústias; 

ii. Oportunidades/Expectativas; 

iii. Outros aspetos. 

 

3. Recordando agora o momento de entrada na reforma. Que motivos o 

levaram a reformar-se? 

i. Idade legal de reforma; 

ii. Doença; 

iii. Prestação de apoio; 

iv. Desmotivação com a profissão; 

v. Outros aspetos; 

 

4. Gostava agora. que me falasse sobre o seu primeiro dia de reforma. Ainda 

se lembra desse dia? O que fez? E. como se sentiu? 

 

 

5. E nos primeiros 6 meses da reforma. que aspetos da sua vida melhoraram? O 

que passou a fazer que não fazia antes de se reformar? 

 

 

 

6. E. nesse mesmo período de tempo. com que aspetos teve mais dificuldades 

em lidar? 
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B. REFORMA E REDES SOCIAIS 

 

1. Agora gostaria que me falasse um pouco sobre a sua rede social. isto é. das 

pessoas que fazem parte da sua vida. com quem mantém contacto e que são 

de algum modo importantes para si. 

i. Relação de parentesco 

ii. Frequência do contacto; 

iii. Tipo de contacto; 

iv. Proximidade geográfica; 

v. Proximidade emocional; 

vi. Outros aspetos. 

2. Porque é que essas pessoas de quem me falou são importantes para si? 

i. Apoio na reorganização dos tempos de vida (novas rotinas); 

ii. Promoção de meios para a participação social (integração social); 

iii. Auxílio na construção de uma nova identidade (novos papéis sociais); 

iv. Suporte (instrumental/material/emocional/informacional) dado e recebido; 

v. Relação de parentesco; 

vi. Proteção contra o isolamento social e surgimento de sentimentos de solidão; 

vii. Outros motivos. 

 

3. Agora. pedia-lhe que somente se concentrasse no momento em que se 

reformou e nos 6 meses imediatamente após esse acontecimento. Considera 

que as pessoas de quem temos vindo a falar tiveram. de algum modo. um 

papel importante na sua vida? Porquê? 

 

4. De um modo geral. sente-se satisfeito com a relação que mantem com essas 

pessoas? 

 

C. REDES SOCIAIS. REFORMA E QUALIDADE DE VIDA (QdV) 

(O conceito de QdV segundo a Organização Mundial de Saúde. é relativo à perceção que temos sobre a nossa posição 

na vida. dentro sistemas de cultura e valores nos quais estamos inseridos. integrando ainda os nossos objetivos. 

expectativas e preocupações. É um conceito muito abrangente mas que no fundo reflete as dimensões do controlo. 

autonomia. prazer e realização pessoal) 

 

1. Agora gostaria de falar um pouco sobre a qualidade de vida. Na sua opinião. 

o que significa ter uma vida com qualidade? 
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2. Pensando agora em si. e na fase de vida em que está (reforma). o que 

considera importante para que tenha qualidade de vida? 

 

3. E. considera que as pessoas de quem me falou há pouco. são importantes 

para a sua QdV? Porquê? 

 

 

 

 

 

D. ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

1. Nome (facultativo) 

2. Ano e mês de nascimento 

3. Sexo (observação) 

4. Estado civil 

5. Escolaridade 

6. Rendimento Mensal (estimativa/facultativo) 

7. Ano de entrada na reforma 
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ANEXO 2 – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA REGRESSÃO  

 

1. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA HOMEGENEIDADE DOS RESÍDUOS E DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ERROS  

 

 

 

2. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA INDEPENDÊNCIA DOS ERROS 

 

Modelo 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .472a 0.223 0.219 5.373 1.775 

 

 

 

a. Predictors: (Constant). Número de doenças crónicas. Sexo (Feminino). Regime de Bem-estar 

Familialista explícito. Número de anos de educação. Idade. Estado civil (vive com companheiro). 

Número de limitações nas AVD. Regime de Bem-estar Familialista opcional. Stress financeiro (com 

stress). Leste-europeu 

b. Dependent Variable: CASP: Quality of life and well-being index 

Modelo 1 Modelo 2 
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Modelo 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .521a 0.272 0.266 5.177 1.826 

a. Predictors: (Constant). Satisfação média com a rede. Dimensão da rede. Idade. Número de 

limitações nas AVD. Número de anos de educação. Estado civil (vive com companheiro). Regime 

de Bem-estar Familialista explícito. Número de doenças crónicas. Sexo (Feminino). Regime de 

Bem-estar Familialista opcional. Suporte emocional da rede social. Integração social. Stress 

financeiro (com stress). Amigos na rede. Proximidade geográfica da rede. Leste-europeu. Contacto 

diário com a rede. Familiares na rede 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

3. ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE MULTICOLINARIDADE 

 

Modelo1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 37.593 1.924   19.536 0.000     

Idade 0.017 0.029 0.011 0.585 0.559 0.909 1.1 

Sexo (Feminino) -0.117 0.226 -0.01 -0.52 0.603 0.953 1.049 

Número de anos 
de educação 

0.071 0.026 0.05 2.691 0.007 0.935 1.069 
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Estado civil (vive 
com 
companheiro) 

0.796 0.278 0.054 2.866 0.004 0.942 1.062 

Stress financeiro 
(com stress) 

-3.402 0.253 -0.268 -13.462 0.000 0.828 1.208 

Regime de Bem-
estar 
Familialista 
explícito 

1.733 0.327 0.141 5.301 0.000 0.464 2.155 

Regime de Bem-
estar 
Familialista 
opcional 

2.651 0.477 0.12 5.561 0.000 0.703 1.423 

Leste-europeu 0.192 0.344 0.015 0.558 0.577 0.474 2.111 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-2.026 0.261 -0.145 -7.766 0.000 0.945 1.058 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.791 0.083 -0.179 -9.507 0.000 0.928 1.078 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 31,569 2,224   14,196 0,000     

Idade 0,01 0,029 0,007 0,348 0,728 0,889 1,124 

Sexo (Feminino) -0,4 0,23 -0,033 -1,742 0,082 0,908 1,102 
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Número de anos 
de educação 

0,009 0,027 0,007 0,337 0,736 0,867 1,153 

Estado civil (vive 
com 
companheiro) 

0,38 0,308 0,025 1,233 0,218 0,788 1,269 

Stress financeiro 
(com stress) 

-3,128 0,254 -0,247 -12,311 0,000 0,815 1,228 

Regime de Bem-
estar 
Familialista 
explícito 

1,677 0,331 0,137 5,063 0,000 0,446 2,241 

Regime de Bem-
estar 
Familialista 
opcional 

2,212 0,477 0,102 4,636 0,000 0,674 1,484 

Leste-europeu 0,446 0,348 0,034 1,283 0,200 0,459 2,177 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-1,909 0,258 -0,139 -7,406 0,000 0,939 1,065 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0,827 0,083 -0,187 -9,956 0,000 0,927 1,078 

Familiares na 
rede 

-0,006 0,008 -0,032 -0,831 0,406 0,223 4,478 

Amigos na rede 0,001 0,008 0,007 0,18 0,857 0,249 4,014 

Proximidade 
geográfica da 
rede 

-0,003 0,004 -0,017 -0,73 0,465 0,584 1,712 

Contacto diário 
com a rede 

0,006 0,004 0,037 1,356 0,175 0,436 2,293 

Dimensão da 
rede 

0,157 0,083 0,041 1,892 0,059 0,717 1,395 

Integração 
social 

0,553 0,067 0,165 8,277 0,000 0,826 1,211 
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Suporte 
emocional da 
rede 

0,014 0,005 0,061 2,964 0,003 0,78 1,282 

Satisfação com 
a rede 

0,55 0,091 0,115 6,013 0,000 0,902 1,109 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 
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ANEXO 3 – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA REGRESSÃO  

1. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA HOMEGENEIDADE DOS RESÍDUOS E DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ERROS  

 

 

 

2. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA INDEPENDÊNCIA DOS ERROS 

 

Modelo 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .487a 0.237 0.231 5.26 1.791 

a. Predictors: (Constant), Número de doenças crónicas, Regime de bem-estar 

familialista explícito, Número de anos de educação, Estado civil (vive com 

companheiro), Idade, Número de limitações nas AVD, Regime de bem-estar 

familialista opcional, Stress financeiro (com stress), Leste-europeu. 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 1 Modelo 2 
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Modelo 2 

 

                                             Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .538a 0.289 0.278 5.075 1.835 

a. Predictors: (Constant), Satisfação geral com a rede, Número de doenças crónicas, 

Integração social, Idade, Estado civil (vive com companheiro), Dimensão da rede, 

Número de limitações nas AVD, Regime de bem-estar familialista opcional, Número de 

anos de educação, Stress financeiro (com stress), Suporte emocional da rede, Leste-

europeu, Amigos na rede, Proximidade geográfica da rede, Regime de bem-estar 

familialista explícito, Contacto diário com a rede, Familiares na rede 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

 

3. ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE MULTICOLINARIDADE 

 

Modelo 1 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 34.423 2.878   11.963 0.000     

Idade 0.059 0.044 0.035 1.348 0.178 0.932 1.072 

Estado civil (vive 
com 
companheiro) 

1.693 0.43 0.1 3.936 0,000 0.986 1.014 

Stress financeiro 
(com stress) 

-3.357 0.351 -0.265 -9.558 0.000 0.832 1.202 
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Regime de bem-
estar familialista 
explícito 

1.781 0.429 0.147 4.152 0.000 0.509 1.963 

Regime de bem-
estar familialista 
opcional 

1.939 0.674 0.083 2.878 0.004 0.763 1.311 

Número de anos 
de educação 

0.067 0.035 0.05 1.894 0.059 0.929 1.077 

Leste-europeu 0.2 0.452 0.015 0.443 0.658 0.535 1.869 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-2.733 0.439 -0.161 -6.223 0.000 0.952 1.05 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.883 0.114 -0.201 -7.739 0.000 0.944 1.059 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 29.827 3.228   9.241 0.000     

Idade 0.038 0.044 0.023 0.87 0.385 0.922 1.084 

Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

0.927 0.5 0.053 1.856 0.064 0.775 1.29 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.162 0.355 -0.25 -8.915 0.000 0.812 1.231 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
explícito 

1.91 0.436 0.158 4.377 0.000 0.487 2.053 
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Regime de 
bem-estar 
familialista 
opcional 

2.179 0.678 0.095 3.214 0.001 0.737 1.358 

Número de 
anos de 
educação 

0.02 0.037 0.015 0.533 0.594 0.851 1.176 

Leste-europeu 0.557 0.457 0.043 1.218 0.223 0.519 1.925 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-2.61 0.447 -0.151 -5.833 0.000 0.953 1.049 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.98 0.114 -0.223 -8.576 0.000 0.944 1.06 

Familiares na 
rede 

-0.016 0.011 -0.078 -1.415 0.157 0.211 4.747 

Amigos na 
rede 

-0.001 0.012 -0.005 -0.101 0.919 0.247 4.045 

Proximidade 
geográfica da 
rede 

-0.005 0.006 -0.026 -0.761 0.447 0.56 1.785 

Contacto diário 
com a rede 

0.017 0.007 0.109 2.657 0.008 0.381 2.628 

Dimensão da 
rede 

0.321 0.123 0.08 2.613 0.009 0.677 1.477 

Número de 
atividades 
sociais 

0.503 0.091 0.152 5.543 0.000 0.845 1.183 

Suporte 
emocional da 
rede 

0.012 0.006 0.057 1.955 0.051 0.74 1.351 

Satisfação 
geral com a 
rede 

0.504 0.127 0.106 3.974 0.000 0.89 1.124 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 
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ANEXO 4 – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA REGRESSÃO  

1. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA HOMEGENEIDADE DOS RESÍDUOS E DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ERROS  

 

 

 

2. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA INDEPENDÊNCIA DOS ERROS 

 

Modelo 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .467a 0.218 0.212 5.467 1.75 

a. Predictors: (Constant), Número de doenças crónicas, Regime de bem-estar 

familialista opcional, Estado civil (vive com companheiro), Número de anos de 

educação, Número de limitações nas AVD, Idade, Stress financeiro (com stress), 

Regime de bem-estar familialista explícito, Leste-europeu 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 1 Modelo 2 
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Modelo 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .518a 0.269 0.257 5.266 5.467 

a. Predictors: (Constant), Satisfação geral com a rede, Número de atividades sociais, 

Estado civil (vive com companheiro), Número de doenças crónicas, Regime de bem-

estar familialista explícito, Número de anos de educação, Idade, Número de limitações 

nas AVD, Suporte emocional da rede, Dimensão da rede, Stress financeiro (com 

stress), Amigos na rede, Regime de bem-estar familialista opcional, Proximidade 

geográfica da rede, Contacto diário com a rede, Leste-europeu, Familiares na rede 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

3. ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE MULTICOLINARIDADE 

 

Modelo 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 40.495 2.579   15.699 0.000     

Idade -0.027 0.039 -0.019 -0.703 0.482 0.89 1.124 

Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

0.158 0.369 0.012 0.429 0.668 0.934 1.071 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.525 0.364 -0.278 -9.673 0.000 0.817 1.224 
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Regime de 
bem-estar 
familialista 
explícito 

1.732 0.503 0.139 3.44 0.001 0.411 2.431 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
opcional 

3.308 0.684 0.157 4.834 0.000 0.635 1.574 

Número de 
anos de 
educação 

0.068 0.04 0.046 1.699 0.090 0.932 1.073 

Leste-europeu 0.189 0.529 0.014 0.357 0.721 0.41 2.439 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-1.67 0.327 -0.137 -5.103 0.000 0.938 1.066 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.69 0.121 -0.155 -5.69 0.000 0.906 1.103 

 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 33.623 3.114   10.797 0.000     

Idade -0.029 0.039 -0.021 -0.747 0.455 0.845 1.183 

Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

0.003 0.398 0 0.008 0.994 0.811 1.232 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.173 0.367 -0.251 -8.649 0.000 0.803 1.246 
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Regim de bem-
estar 
familialista 
explícito 

1.459 0.513 0.118 2.843 0.005 0.391 2.559 

Regim de bem-
estar 
familialista 
opcional 

2.317 0.69 0.113 3.357 0.001 0.593 1.686 

Número de 
anos de 
educação 

-0.003 0.041 -0.002 -0.079 0.937 0.873 1.146 

Leste-europeu 0.323 0.535 0.025 0.605 0.545 0.397 2.519 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-1.569 0.32 -0.133 -4.903 0.000 0.922 1.085 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.661 0.121 -0.149 -5.458 0.000 0.902 1.109 

Percentagem 
de amília na 
rede 

0.002 0.011 0.011 0.205 0.837 0.235 4.259 

Amigos na 
rede 

0.004 0.012 0.017 0.327 0.744 0.247 4.041 

Proximidade 
geográfica da 
rede 

-0.003 0.006 -0.014 -0.431 0.666 0.621 1.61 

Contacto diário 
com a rede 

-0.004 0.006 -0.024 -0.638 0.524 0.494 2.024 

Dimensão da 
rede 

0.027 0.114 0.007 0.239 0.811 0.752 1.33 

Integração 
social 

0.612 0.099 0.18 6.148 0.000 0.79 1.266 

Suporte 
emocional da 
rede 

0.015 0.007 0.064 2.184 0.029 0.798 1.254 

Satisfação 
geral com a 
rede 

0.563 0.134 0.116 4.203 0.000 0.883 1.132 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 
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ANEXO 5 – ANÁLISE DISCRIMINANTE 

Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

2310 93,6 159 6,4 2469 100 

a. Ward Linkage 

Structure Matrix 

  
Function 

1 2 3 

Zscore:  
Familiares na 
rede 

.656* -0.539 -0.049 

Zscore:  
Amigos na 
rede 

-.640* 0.579 0.089 

Zscore:  
Contacto 
diário com a 
rede 

.625* 0.454 0.288 

Zscore:  
Suporte 
emocional da 
rede 

.200* -0.072 0.116 

Zscore:  
Satisfação 
geral com a 
rede 

.098* -0.065 0.005 

Zscore:   
proximidade 
geográfica da 
rede 

0.355 .419* 0.151 

Zscore:  
Dimensão da 
rede 

-0.246 -.394* -0.094 
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Zscore:  
Integração 
social 

-0.195 -0.303 .926* 

 

Pooled within-groups correlations between discriminating 

variables and standardized canonical discriminant 

functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within 

function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and 

any discriminant function 

 

Functions at Group Centroids 

Cluster 
Number of 
Case 

Function 

1 2 3 

1 -1.396 -1.301 1.48 

2 -3.355 1.546 -0.245 

3 -0.007 -1.11 -0.938 

4 2.213 0.748 0.233 

Unstandardized canonical discriminant functions 

evaluated at group means 
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ANEXO 6 – ANÁLISE DISCRIMINANTE 

Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

1169 93.1 86 6.9 1255 100 

a. Ward Linkage 

 

Structure Matrix 

  
Function 

1 2 3 

Zscore:  
Familiares na 
rede 

.821* -0.057 -0.386 

Zscore:  Amigos 
na rede 

-.712* 0.066 0.378 

Zscore:  
Suporte 
emocional da 
rede 

.249* 0.093 -0.027 

Zscore:  
Satisfação geral 
com a rede 

.146* 0.031 0.04 

Zscore:  
Integração 
social 

-0.169 .796* -0.55 

Zscore:  
Contacto diário 
com a rede 

0.524 0.376 .596* 
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Zscore:  
Proximidade 
geográfica 
darede 

0.262 0.274 .480* 

Zscore:  
Dimensão da 
rede 

-0.203 -0.26 -.393* 

Pooled within-groups correlations between discriminating 

variables and standardized canonical discriminant 

functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within 

function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and 

any discriminant function 

 

Functions at Group Centroids 

Cluster 
Number of 
Case 

Function 

1 2 3 

1 -3.919 0.127 0.804 

2 0.114 -1.275 -1.011 

3 0.169 2.175 -1.433 

4 1.691 0.124 0.989 

Unstandardized canonical discriminant functions 

evaluated at group means 
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ANEXO 7 – ANÁLISE DISCRIMINANTE 

Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

1141 94 73 6.0 1214 100 

a. Ward Linkage 

Structure Matrix 

  
Function 

1 2 3 

Zscore:  
Amigos na 
rede 

-.750* -0.011 0.586 

Zscore:  
Familiares na 
rede 

.667* 0.182 -0.389 

Zscore:  
Contacto 
diário com a 
rede 

.479* -0.15 0.473 

Zscore:  
Percentagem 
de suporte 
emocional da 
rede 

0.271 .689* 0.374 

Zscore:  
Satisfação 
geral com a 
rede 

0.087 .415* 0.117 

Zscore:  
Integração 
social 

-0.18 .226* -0.104 
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Zscore:  
Proximidade 
geográfica da 
rede 

0.33 -0.309 .531* 

Zscore:  
Dimensão da 
rede 

-0.204 0.303 -.325* 

Pooled within-groups correlations between discriminating 

variables and standardized canonical discriminant 

functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within 

function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and 

any discriminant function 

 

Functions at Group Centroids 

Cluster 
Number of 
Case 

Function 

1 2 3 

1 -0.642 -2.662 -1.558 

2 -3.027 0.009 0.845 

3 0.191 1.041 -0.88 

4 2.149 -0.326 0.796 

Unstandardized canonical discriminant functions 

evaluated at group means 
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ANEXO 8 – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA REGRESSÃO  

1. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA HOMEGENEIDADE DOS RESÍDUOS E DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ERROS  

 

 

 

2. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA INDEPENDÊNCIA DOS ERROS 

 

Modelo 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .472a 0.223 0.219 5.373 1.775 

a. Predictors: (Constant), Leste-europeu, Estado civil (vive com companheiro), Número 

de limitações nas AVD, Número de anos de educação, Idade, Sexo (Feminino), 

Número de doenças crónicas, Regime de bem-estar familialista opcional, Stress 

financeiro (com stress), Regime de bem-estar familialista explícito 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 1 Modelo 2 
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Modelo 2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .475a 0.226 0.222 5.365 1.784 
 

a. Predictors: (Constant), Familiar interativa, Número de doenças crónicas, Regime de 

bem-estar familialista opcional, Número de anos de educação, Sexo (Feminino), Número 

de limitações nas AVD, Idade, Stress financeiro (com stress), Estado civil (vive com 

companheiro), Amizade de vizinhança, Leste-europeu, Extensa de menor suporte 

emocional, Regime de bem-estar familialista explícito 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

 

3. ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE MULTICOLINARIDADE 

 

Modelo 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 37.593 1.924   19.536 0.000     

Idade 0.017 0.029 0.011 0.585 0.559 0.909 1.1 

Sexo (Feminino) -0.117 0.226 -0.01 -0.52 0.603 0.953 1.049 

Número de anos 
de educação 

0.071 0.026 0.05 2.691 0.007 0.935 1.069 
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Estado civil (vive 
com 
companheiro) 

0.796 0.278 0.054 2.866 0.004 0.942 1.062 

Stress financeiro 
(com stress) 

-3.402 0.253 -0.268 -13.462 0.000 0.828 1.208 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-2.026 0.261 -0.145 -7.766 0.000 0.945 1.058 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.791 0.083 -0.179 -9.507 0.000 0.928 1.078 

Regime de bem-
estar familialista 
explícito 

1.733 0.327 0.141 5.301 0.000 0.464 2.155 

Regime de bem-
estar familialista 
opcional 

2.651 0.477 0.12 5.561 0.000 0.703 1.423 

Leste-europeu 0.192 0.344 0.015 0.558 0.577 0.474 2.111 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 38.405 1.941   19.781 0.000     

Idade 0.015 0.029 0.01 0.509 0.611 0.908 1.101 

Sexo 
(Feminino) 

-0.155 0.227 -0.013 -0.684 0.494 0.938 1.066 

Número de 
anos de 
educação 

0.061 0.027 0.043 2.266 0.024 0.909 1.1 
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Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

0.89 0.289 0.06 3.079 0.002 0.868 1.152 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.381 0.253 -0.267 -13.369 0.000 0.824 1.214 

Número de 
limitações nas 
AVD 

-2.011 0.261 -0.144 -7.717 0.000 0.944 1.059 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.792 0.083 -0.179 -9.526 0.000 0.927 1.079 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
explícito 

1.7 0.328 0.138 5.182 0.000 0.46 2.175 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
opcional 

2.601 0.477 0.118 5.455 0.000 0.701 1.427 

Leste-europeu 0.294 0.346 0.023 0.851 0.395 0.468 2.137 

Amizade de 
vizinhança 

-0.57 0.367 -0.035 -1.553 0.121 0.66 1.515 

Extensa de 
menor suporte 
emocional 

-1.001 0.324 -0.074 -3.092 0.002 0.573 1.745 

Familiar 
interativa 

-0.762 0.324 -0.06 -2.352 0.019 0.509 1.966 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 
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ANEXO 9 – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA REGRESSÃO  

1. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA HOMEGENEIDADE DOS RESÍDUOS E DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ERROS  

 

 

 

2. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA INDEPENDÊNCIA DOS ERROS 

 

Modelo 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,487a 0,237 0,231 5,26 1,792 

a. Predictors: (Constant), Leste-europeu, Número de doenças crónicas, Estado civil 

(vive com companheiro), Idade, Número de anos de educação, Número de limitações 

nas AVD, Regime de bem-estar familialista opcional, Stress financeiro (com stress), 

Regime de bem-estar familialista explícito 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 1 Modelo 2 
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Modelo 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .493a 0.243 0.235 5.245 1.807 

a. Predictors: (Constant), Familiar, Idade, Número de doenças crónicas, Número de 

anos de educação, Regime de bem-estar familialista opcional, Número de limitações 

nas AVD, Estado civil (vive com companheiro), Leste-europeu, Stress financeiro (com 

stress), Amizade, Extensa de menor integração social, Regime de bem-estar 

familialista explícito 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

3. ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE MULTICOLINARIDADE 

 

Modelo 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 34.423 2.878   11.963 0.000     

Idade 0.059 0.044 0.035 1.348 0.178 0.932 1.072 

Número de 
anos de 
educação 

0.067 0.035 0.05 1.894 0.059 0.929 1.077 

Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

1.693 0.43 0.1 3.936 0.000 0.986 1.014 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.357 0.351 -0.265 -9.558 0.000 0.832 1.202 
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Número de 
limitações nas 
AVD 

-2.733 0.439 -0.161 -6.223 0.000 0.952 1.05 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.883 0.114 -0.201 -7.739 0.000 0.944 1.059 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
explícito 

1.781 0.429 0.147 4.152 0.000 0.509 1.963 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
opcional 

1.939 0.674 0.083 2.878 0.004 0.763 1.311 

Leste-europeu 0.2 0.452 0.015 0.443 0.658 0.535 1.869 

 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 35.309 2.885   12.241 0.000     

Idade 0.057 0.044 0.034 1.304 0.192 0.926 1.08 

Número de 
anos de 
educação 

0.055 0.035 0.041 1.555 0.12 0.91 1.099 

Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

1.838 0.449 0.109 4.093 0.000 0.899 1.112 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.304 0.351 -0.261 -9.406 0.000 0.827 1.209 
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Número de 
limitações nas 
AVD 

-2.73 0.438 -0.161 -6.228 0.000 0.95 1.052 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.885 0.114 -0.202 -7.772 0.000 0.944 1.06 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
explícito 

1.724 0.431 0.142 4.002 0.000 0.502 1.991 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
opcional 

1.908 0.673 0.082 2.837 0.005 0.761 1.313 

Leste-europeu 0.279 0.452 0.021 0.618 0.537 0.532 1.879 

Amizade -0.408 0.515 -0.025 -0.793 0.428 0.62 1.613 

Extensa de 
menor 
integração 
social 

-1.282 0.447 -0.096 -2.867 0.004 0.563 1.777 

Familiar -0.978 0.44 -0.078 -2.221 0.027 0.515 1.942 

 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 
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ANEXO 10 – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA REGRESSÃO  

1. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA HOMEGENEIDADE DOS RESÍDUOS E DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ERROS  

 

 

 

2. ANÁLISE DO PRESSUPOSTO DA INDEPENDÊNCIA DOS ERROS 

 

Modelo 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .467a 0.218 0.212 5.467 1.758 

a. Predictors: (Constant), Leste-europeu, Estado civil (vive com companheiro), Número 

de limitações nas AVD, Número de anos de educação, Idade, Número de doenças 

crónicas, Regime de bem-estar familialista opcional, Stress financeiro (com stress), 

Regime de bem-estar familialista explícito 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 1 Modelo 2 
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Modelo 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .479a 0.23 0.222 5.434 1.785 

a. Predictors: (Constant), Familiar interativa, Número de limitações nas AVD, Regime de 

bem-estar familialista opcional, Número de anos de educação, Estado civil (vive com 

companheiro), Extensa de menor suporte emocional, Número de doenças crónicas, 

Idade, Stress financeiro (com stress), Amizade, Leste-europeu, Regime de bem-estar 

familialista explícito 

b. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

3. ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE MULTICOLINARIDADE 

 

Modelo 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 40.495 2.579   15.699 0.000     

Idade -0.027 0.039 -0.019 -0.703 0.482 0.89 1.124 

Número de 
anos de 
educação 

0.068 0.04 0.046 1.699 0.09 0.932 1.073 

Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

0.158 0.369 0.012 0.429 0.668 0.934 1.071 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.525 0.364 -0.278 -9.673 0.000 0.817 1.224 
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Número de 
limitações nas 
AVD 

-1.67 0.327 -0.137 -5.103 0.000 0.938 1.066 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.69 0.121 -0.155 -5.69 0.000 0.906 1.103 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
explícito 

1.732 0.503 0.139 3.44 0.001 0.411 2.431 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
opcional 

3.308 0.684 0.157 4.834 0.000 0.635 1.574 

Leste-europeu 0.189 0.529 0.014 0.357 0.721 0.41 2.439 

 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 

 

Modelo 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 40.198 2.583   15.562 0.000     

Idade -0.018 0.038 -0.013 -0.456 0.648 0.885 1.131 

Número de 
anos de 
educação 

0.055 0.04 0.037 1.351 0.177 0.899 1.112 

Estado civil 
(vive com 
companheiro) 

0.283 0.376 0.021 0.753 0.452 0.888 1.126 

Stress 
financeiro 
(com stress) 

-3.478 0.364 -0.274 -9.559 0.000 0.81 1.235 
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Número de 
limitações nas 
AVD 

-1.58 0.326 -0.129 -4.846 0.000 0.933 1.071 

Número de 
doenças 
crónicas 

-0.697 0.121 -0.157 -5.771 0.000 0.903 1.108 

Regim de bem-
estar 
familialista 
explícito 

1.659 0.504 0.133 3.291 0.001 0.405 2.468 

Regime de 
bem-estar 
familialista 
opcional 

3.083 0.685 0.147 4.499 0.000 0.626 1.598 

Leste-europeu 0.274 0.527 0.021 0.52 0.603 0.407 2.456 

Extensa de 
menor suporte 
emocional 

-2.276 0.607 -0.103 -3.75 0.000 0.885 1.13 

Amizade 0.334 0.435 0.022 0.767 0.443 0.781 1.281 

Familiar 
interativa 

-0.392 0.4 -0.029 -0.98 0.327 0.735 1.36 

a. Dependent Variable: casp.4: CASP: Quality of life and well-being index 
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