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Investigação chegou a 4467 indivíduos, com idades entre os 60 e os 84 anos 

Portugal é o que 
pior trata idosos 
ESTUDO  Portugal é o país com o 
maior registo de violência sobre 
idosos entre os sete que foram 
algo de uma recente investigação, 
do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto, em parce-
ria com a Mid Sweden University. 
No que diz respeito à violência fi-
nanceira, por exemplo, 40,4% dos 
portugueses que participaram do 
estudo já foram vitimas, represen-
tando mais do dobro da média dos 
países participantes (18,5%). 

Em quase todos os outros itens, 
como violência psicológica ou fí-
sica, ultrapassamos esta média. A 
investigação - que quis avaliar as 
consequências da violência na 
qualidade de vida de 4467 indiví-
duos, com idades entre os 60 e os 
84 anos, de sete países europeus 
(Alemanha, Grécia, Itália, Lituânia, 
Espanha, Suécia e Portugal) -
mostra que 11,5% do total dos in-
quiridos foram vitimas de maus-
tratos físicos, e que em Portugal 
essa média dispara para 16%. 

O estudo revela que pratica- 

mente metade (45,5%) dos partici-
pantes dos sete países referiu ter 
tido pelo menos urna experiência 
de violência na terceira idade. A 
agressão psicológica é a mais co-
mum, com uma média de 34,5%, 
seguida da violência financeira 
(18,5) e física (11,5%). Apenas rela-
tivamente à psicológica, Portugal 
está abaixo da média, com 33,7%. 
No que diz respeito à financeira, 
rebentamos a escala em muito 
(40,4%), com os nossos idosos a 
revelarem que já foram obrigados 
a abdicarem do seu património 
e/ou do seu dinheiro. 

Todos estes tipos de violência 
têm "consequências negativas ao 
nivel da saúde. muito depois dos 
abusos terem terminado", asseve-
ra o documento. Segundo a inves-
tigação, a exposição à violência 
psicológica, por exemplo, "origina 
perda de autonomia" e "retração 
em relação aos outros". A violên-
cia física também origina dificul-
dade posterior em criar elos de 
confiança. LEONOR PAIVA WATSON 
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Peregrinos já marcam lugares 

para estar perto de Francisco 

Em mensagem, Papa lamenta não poder 
visitar outros pontos do pais 

Dez pessoas impedidas de entrar, no primeiro " 
dia de controlo de fronteiras . 
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Estudo Portugal é 
o que trata pior os 
idosos entre sete 
países europeus 

Aveiro Temporal 
de dez minutos 
destrói telhados 
de casas e fábricas 
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acampam na rua 
a exigir mudança 
para Lisboa 
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Jorna de 
Notícias 

• Candidatos a tirar a carta de condução pagavam cinco mil euros para vestir casacos com micrOcâmaras 
• Associação de patrões do setor apresentiqueixas com casos concretos junto do Ministério Público Página 20 

Escolas denunciam 
centenas de fraudes 
em exames de Código 
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