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Comunicado de imprensa da FRA 

Viena, 6 de Junho de 2018 

Os direitos fundamentais das pessoas mais velhas carecem de 

melhor proteção 

Quase 60 % dos europeus consideram que o facto de serem mais velhos constitui 

uma desvantagem na procura de emprego. As sociedades consideram muitas 

vezes as pessoas mais velhas um fardo. Muitas vezes, ignoramos os direitos 

humanos básicos das pessoas mais velhas na nossa sociedade. Este ano, a 

Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), no seu relatório de 

2018, explora de que forma a abordagem baseada nos direitos, em prol do 

respeito pelas pessoas mais velhas, se começa a tornar realidade.  

«Os direitos fundamentais não se aplicam apenas aos jovens. Estes direitos protegem todas 

as pessoas, independentemente da idade,», afirma o diretor da FRA Michael O’Flaherty. 

«Temos de empenhar-nos mais na proteção dos membros mais velhos das nossas 

comunidades. É tempo de transformar compromissos políticos em ações tangíveis. Temos 

de defender os direitos civis, políticos, sociais, económicos e culturais das pessoas mais 

velhas.»  

O Relatório sobre os Direitos Fundamentais deste ano é especificamente dedicado à 

igualdade de tratamento das pessoas mais velhas e ao respeito dos seus direitos 

fundamentais. Este reconhece uma maior consciência da questão e de como as políticas 

estão a mudar no sentido de melhor respeitar os direitos destas pessoas. No entanto, 

desaconselha uma abordagem única para todos os casos, uma vez que as barreiras que as 

mulheres, minorias étnicas e pessoas com deficiência enfrentam se podem agravar com o 

envelhecimento. O relatório alerta também para o facto de os jovens de hoje poderem vir a 

enfrentar dificuldades numa fase posterior da sua vida se tiverem baixa escolaridade e não 

encontrarem emprego. 

Este salienta a necessidade de alargar a proteção contra a discriminação com base na idade 

ao adotar a diretiva da UE relativa à igualdade de tratamento, que alarga a proteção contra 

a discriminação para além do emprego, a fim de incluir o acesso a serviços, habitação e 

cuidados de saúde, etc. Sugere também uma melhor utilização dos fundos da UE para 

promover a inclusão e a igualdade de tratamento das pessoas mais velhas. 

Para mais informações, por favor contacte: media@fra.europa.eu / Tel: +43 1 580 30 

642 
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