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Ainda que a idade seja um dado biológico universal e,  por 
isso, mais ou menos objetivo, ter 60 ou 65 anos não implica 
imediatamente uma condição de dependência ou especial 
vulnerabilidade. Talvez isso explique que, ao  contrário dos 
menores, não exista um quadro legislativo específico que 
vise a tutela jurídica dos adultos ‑idosos. Em todo o caso, 
não é difícil identificar a necessidade de lhes conferir uma 
proteção específica, sobretudo em razão de circunstâncias 
que legalmente revelem vulnerabilidade ou dependência ou 
de lha conferir mesmo quando essas circunstâncias não se 
evidenciem, como acontece noutros ordenamentos jurídicos, 
onde se valorizam os adultos ‑idosos, os seus interesses e a sua 
participação na sociedade pela consagração de um estatuto 
próprio e, a partir dele, se instituiu um novo direito.
Como forma de inspirar as virtudes desse progresso, 
inventariam ‑se neste tomo i as fontes legislativas mais rele‑
vantes, que constituem o quadro jurídico que tem os idosos 
por sujeitos de proteção ou por credores de direitos. 
Aqui se reúnem os diplomas relativos aos idosos, ordenados 
e sistematizados por áreas de interesse geral, segurança social, 
saúde, inclusão familiar e social, etc. Este tomo  i tem, por 
isso, utilidade e autonomia didática e informativa em relação 
ao tomo ii, dirigindo ‑se a investigadores, estudantes, profis‑
sionais e cuidadores. Porém, para uma compreensão jurídica 
integrada e completa da tutela civil e penal conferida aos 
adultos ‑idosos dependentes ou especialmente vulneráveis, 
o leitor não pode dispensar o  quadro normativo específico 
dessa proteção e esse apenas está reunido, ordenado e sis‑
tematizado no tomo  ii, onde se remata esta obra.
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