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A

docente e investigadora do Instituo Superior de Ciências Sociais e Políticas
considera que quem saiu das grandes cidades para localidades mais pequenas
devido à pandemia tende agora a regressar. Os mais jovens continuarão a
deslocar-se para as cidades à procura de emprego e de melhores oportunidades de vida.
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A cidade Póscovid Ao longo
das próximas
semanas, o
Expresso vai
publicar uma série
de trabalhos sobre
o futuro das
cidades no
cenário póspandemia.
Teremos
entrevistas com
personalidades
das áreas do
ambiente,
economia, cultura
e demograﬁa,
entre outras.

Mesmo sem estatísticas oficiais disponíveis já há sinais de alguma oscilação
demográfica significativa das cidades principais para as secundárias ou para
o espaço rural?
No caso português, não me parece que possamos falar de oscilação demográfica
significativa das principais cidades para cidades secundárias ou até para o espaço rural. O
que não quer dizer que não tenham existido fluxos de indivíduos das grandes cidades para
outras localidades. Em alguns lugares assistiu-se a um aumento da população, que
normalmente ocorria nos meses de verão ou pontualmente nas épocas festivas — Páscoa e
Natal. Na sua grande maioria os que se deslocaram ou tinham segunda habitação nessas
localidades e/ou o tipo de trabalho desempenhado o permitiu.
A pandemia está a afastar sobretudo os mais idosos das cidades ou apenas os
mais ricos que podem comprar facilmente uma segunda habitação?
Sem dados estatísticos é difícil dizer, com precisão, se são de facto as pessoas mais velhas
que se afastam das cidades devido à pandemia. Tendo em conta a realidade portuguesa,
falar nos “mais ricos” parece-me um pouco abusivo. Muitos portugueses têm segunda
habitação e não me parece que possam ser considerados ricos. Quando muito, com maior
poder aquisitivo do que outros. Ter segunda casa é muitas vezes o resultado de uma vida
de trabalho e que coincide com idades mais avançadas, estou a falar em termos genéricos.
A aquisição da segunda habitação é, em muitos casos, a opção para as férias ou para se ir
viver após a reforma. O que a pandemia mostrou no que se refere à aquisição da habitação
foi a importância atribuída a espaços como varandas e jardins. Muitos optam por

regressar às terras de origem após a reforma. Saem jovens e regressam mais velhos.
 Em
algumas zonas de Portugal, nomeadamente no Algarve, temos comunidades de
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reformados de outras nacionalidades que vêm aproveitar o bom clima para passar essa
nova fase. Um pouco como acontece na Florida nos EUA.
Depois da pandemia podemos vir a assistir a um regresso ou mesmo a uma
espécie de êxodo rural rumo às cidades?
Quem saiu das grandes cidades para localidades mais pequenas devido à pandemia em
situação de pós-pandemia tende a regressar. Como referi, o fluxo, apesar de não ter dados
estatísticos, não me parece ter sido significativo para que possamos falar de êxodo rural.
Mas a tendência de saída do espaço rural para as cidades manter-se-á,
independentemente da pandemia. Os mais jovens continuarão a deslocar-se para as
cidades à procura de emprego e de melhores oportunidades de vida. Mas, também, as
pessoas mais velhas que procuram serviços mais próximos — saúde, por exemplo. Estudos
mostram que quem viveu no campo quer envelhecer nas cidades devido à maior
diversidade de serviços. Como se sabe, as cidades continuam a atrair muitas pessoas e por
isso o mundo está cada vez mais urbano. É nas cidades onde “tudo” se concentra, até o
poder, e por isso atraem. Estar tudo “concentrado” traz vantagens, como por exemplo, as
sinergias, mas também significa, para quem não pode ou consegue viver nos centros das
cidades, grandes transtornos e perda de tempo nos transportes ou nos engarrafamentos.
Com a pandemia, muitas empresas e serviços foram forçados a optar pelo teletrabalho,
que na grande maioria dos casos se traduziu em estar a trabalhar remotamente através de
um computador em casa com todas as implicações que isso trouxe e trará ao nível da
saúde mental e física.

“

Fala-se em querer tornar as cidades mais
inclusivas, mas os obstáculos são imensos
O medo da doença e do excesso de proximidade, própria dos espaços mais
densificados, vai manter os mais vulneráveis fora das cidades?
O que me parece é que temos grupos muito vulneráveis nas cidades que, apesar do receio
da doença e do excesso de proximidade, não têm oportunidade de ir para outros locais
menos densificados. Pode acontecer, de facto, que quem pertença a um grupo de risco e
que tenha possibilidade de estar menos exposto a determinadas situações o possa fazer.

Regra geral as pessoas vão atrás das oportunidades que, por norma, são
 
geradas pela economia. Também neste domínio vamos assistir a uma
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descentralização?
De facto, as pessoas tendem a ir “atrás das oportunidades” e pode acontecer que com a
deslocalização de certas empresas para zonas mais rentáveis em termos de aluguer de
espaços ou até com os incentivos por parte de algumas autarquias possamos assistir a
uma descentralização. Mas para que tal aconteça será necessário oferecer outras
condições como uma boa rede de internet, que hoje é tão imprescindível, habitação,
escolas, serviços de saúde, entre outras. A descentralização, poderá ser uma forma de
contornar o despovoamento de muitas das zonas em Portugal.
Uma das evidências demográficas da nossa sociedade é que temos cada vez
mais velhos e cada vez menos nascimentos. A estrutura urbana está
preparada para essa mudança de paradigma?
Morrem de facto mais pessoas do que nascem. Todavia, hoje também se vive até cada vez
mais tarde. A maior longevidade traz desafios, quer para as cidades quer para o indivíduo.
E de facto, apesar das melhorias que têm sido feitas na estrutura urbana, não me parece
que esta esteja preparada. Tal como o indivíduo. É preciso ter consciência que o
envelhecimento é um processo não é um resultado em si mesmo. As pessoas vão
envelhecendo, não ficam velhas. E por isso será necessário que as cidades e as pessoas se
adaptem ao processo. As cidades do futuro têm de ser inclusivas, como se diz “cidades
para todas as idades”. E ao mesmo tempo, as pessoas têm de se ir preparando para uma
maior longevidade.
Os gestores e os promotores das cidades já estão a trabalhar nas cidades que
precisamos para o dia seguinte, ou não há uma estratégia urbana concreta e
definida?
Os gestores e promotores das cidades têm de ter acima de tudo conhecimento da estrutura
da população. Sem se saber “quem somos e como somos” e sem uma política de população
dificilmente se consegue definir uma estratégia urbana. E não me parece que seja isso que
está a acontecer. Fala-se em rejuvenescer zonas urbanas mas a oferta da habitação é ainda
muito precária e pouco acessível e por isso os jovens vão para as zonas suburbanas.
Pretende-se reduzir o uso do carro individual mas a oferta de transportes não é suficiente.
Fala-se em querer tornar as cidades mais inclusivas mas os obstáculos são imensos.
Temos zonas onde só residem pessoas mais velhas e outras onde só vivem jovens. Será
preciso promover a intergeracionalidade e, assim, colmatar, por exemplo, situações de
isolamento e solidão que não afetam só os mais velhos. Todavia, ainda que não existam
muitas, é de referir a existência de boas práticas. A título de exemplo, estratégias, como o
Ageing in Place, que podemos traduzir por envelhecimento em casa e na comunidade ou
ainda, o Projeto Radar da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.

Quais terão de ser as principais adaptações que as grandes cidades vãoter de

fazer para uma população residente cada vez mais envelhecida?
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Face ao atual envelhecimento da população,
que ocorre tanto em Portugal como na
generalidade dos países mais desenvolvidos — nos outros, também, em breve se
manifestará esta situação —, têm existido inúmeras iniciativas para que as cidades se
adaptem à nova realidade. Por exemplo, “cidades amigas das pessoas idosas”,
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2007. Todavia, para fazerem adaptações será
necessário ter o conhecimento da realidade. Portugal, como toda a gente sabe, tem uma
estrutura populacional envelhecida, ou seja, temos mais pessoas mais velhas do que
jovens. E esta situação apresenta alguns desafios a que é preciso desde já estarmos
atentos. Por exemplo, a institucionalização é, para a grande maioria das pessoas, a última
opção para passar os últimos aos de vida e, face ao que aconteceu durante a pandemia,
essa será cada vez mais a tendência. Quando se pergunta “onde quer envelhecer”, a
resposta é, quase sempre, “em casa”. Mas para que isto aconteça é necessário que as
casas/habitações tenham condições; que o meio envolvente esteja adaptado, ou seja, sem
obstáculos como pavimentos escorregadios, passeios com carro, jardins sem casas de
banho, semáforos sem temporizador, entre muitas outras situações. É preciso que haja
transportes, serviços de proximidade. Mas também uma rede social para colmatar
situações de isolamento e solidão.



