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Características Socioeconómicas dos Idosos, RGPH 2012

84% dos idosos alfabetizados concluíram o ensino básico e 10% o ensino secundário, sendo que 3% destes
idosos possuem o curso de alfabetização de adultos, e cerca de 3% curso técnico/superior. Observa-se que em
todos os distritos a maioria desta população concluiu o ensino básico, com percentagens que variam entre 83,3%
em Lembá e cerca de 92% em Mé-Zóchi, sendo Água Grande distrito com menor percentagem (77%). A
percentagem dos que possuem a alfabetização de adultos é mais elevada no Caué (12,3%) e no Lembá (10%).
De destacar que a maior percentagem dos que possuem o secundário está em Água Grande (14,8%) e
concluíram o ensino técnico/superior uma percentagem relativamente baixa em todos os distritos do país,
correspondendo a 5,8% em Água Grande e menos de 1% em Lobata e na Região Autónoma do Príncipe.

O índice de dependência económica de idosos constitui a razão entre a população idosa residente de 65 anos e
mais e a população potencialmente activa de 15-64 anos. Os resultados do censo 2012 revelaram que, em cada
100 pessoas em idade potencialmente activa, existem 7 idosos potencialmente inactivos. A nível do sexo observa-
se que em cada 100 pessoas com idade potencialmente activas, existem 8 idosos potencialmente inactivos do
sexo masculino e 6 do sexo feminino. O maior índice de dependência económica está nos distritos de Mé-Zóchi e
Caué, ambos com 8 idosos potencialmente inactivos em cada 100 pessoas em idade potencialmente activas.
Água Grande constitui o distrito onde esse indicador corresponde a valor mais baixo (6 pessoas idosas
potencialmente inactivos em cada 100 indivíduos em idade potencialmente activos).

Através do censo 2012, pode-se constatar que 26,2% dos idosos constituem população activa empregada, 11 % é
activa desempregada, contra 62,7% é da população inactiva. Observa-se por outro lado, que a percentagem de
idosos empregados é mais elevada nos distritos de Lembá (39,2%), Caué (37%) e Região Autónoma do Príncipe
(32,4%). Nos demais distritos essa percentagem varia entre 22,6% em Lobata e 27,8% em Cantagalo.

A maioria da população idosa empregada, trabalha em actividades relacionadas com agricultura/pesca/floresta
(36%), sendo 44,4% entre homens e 16,8% entre mulheres. Seguem-se os que trabalham nos serviços e vendas
(cerca de 27%), sendo a maioria mulheres (44,7% contra 19,4% entre os homens). Importa mencionar que 11,3%
de idosos empregados exercem actividades não qualificadas, com diferença significativa entre os sexos (24,6%
entre mulheres e 5,7% entre os homens).

Quanto a repartição por sexo dentro de cada profissão, verifica-se que 70% dos idosos empregados são homens
e 30% mulheres a nível nacional. Entre os idosos que trabalham nos serviços e vendas, as diferenças são pouco
significativas entre os sexos (cerca de 50%). Entretanto, verifica-se que as diferenças são importantes no que se
refere aos idosos que exercem trabalhos não qualificados, ou seja, 64,8% são mulheres e 35,2% são homens.
Entre os legislativos/gestores, 91% homens e 9% mulheres.
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