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tendo esta constatação como pano de fun-
do, o presente artigo começa por apresen-
tar um conjunto de soluções para que os 

bairros sociais possam ser “espaços amigos das 
pessoas idosas”. algumas das ideias apresentadas 
fundamentam-se em experiências vividas pela au-
tora no âmbito da gestão dos bairros municipais 
de lisboa efectuada pela Gebalis eem: uma em-
presa municipal que gere em termos financeiros, 
patrimoniais e sociais os bairros sociais da capital 
que se encontram agrupados em cinco zonas (ver 
figura 1).

assumindo a gestão um carácter social, a 
Gebalis1 tem como principais missões promover 
a integração das populações residentes nos bair-
ros e favorecer a sua autonomia. É desenvolvido 
um esforço pelos gabinetes de bairro no sentido 
de gradualmente tornar o munícipe autónomo, 
contribuindo-se para que os bairros se tornem 
cada vez mais unidades sustentáveis e com forte 
sentimento de pertença. Por outras palavras, o 
objectivo é que sejam os munícipes, na qualidade 
de agentes da sua própria mudança, a resolverem 
os problemas habitacionais com responsabilidade 
e civismo, existindo deste modo cada vez menos 
dependência em relação aos serviços. 

o direito fundamental à habitação, consagrado 
no artigo 72º da constituição da república Por-
tuguesa, em relação às pessoas idosas, procura 
garantir “condições de habitação que respeitem a 
sua autonomia pessoal e evitem e superem o iso-
lamento ou a marginalização social.” a efectivação 
deste direito constitui um desafio para a área da 

habitação social, concretamente em relação a ga-
rantir a (re)construção de edifícios e espaços ha-
bitacionais adaptados às necessidades dos idosos, 
a criação de estratégias de intervenção no sentido 
de fomentar uma boa apropriação da habitação, o 
desenvolvimento e o apoio financeiro a projectos e 
programas na comunidade ou no âmbito do bairro 
social. 

Face a uma população envelhecida e às dificul-
dades decorrentes dos problemas do avançar da 
idade, justificam-se todos os esforços de transfor-
mar o bairro num espaço “amigo das pessoas ido-
sas”, à semelhança da filosofia do Projecto Global 
“Cidades Amigas das Pessoas Idosas”, da respon-
sabilidade da Organização Mundial de Saúde.  
tal ideia concretiza-se quando o edificado dos 
bairros sociais é dotado de determinadas caracte-
rísticas, nomeadamente elevadores, rampas, por-
tas e passagens largas, escadas adequadas (não 
demasiado altas nem íngremes) com corrimãos, 
pavimentos antiderrapantes, zonas com extinto-
res, saídas de emergência e casas-de-banho para 
cidadãos portadores de deficiência.

a nível da envolvente exterior, a manutenção e 
conservação de parques infantis, campos despor-
tivos e zonas verdes, a promoção de acções de lim-
peza ao bairro, a pintura de paredes grafitadas e a 
realização de acções de sensibilização em relação 
às questões ambientais e obras de requalificação 
do espaço público constituem outras formas de 
promover um bairro “amigo das pessoas idosas”.

Nos últimos anos tem-se vindo a assistir, cada vez mais, a um crescimento  
da população portuguesa com mais de 65 anos. Este crescimento, resultante 
do aumento da esperança média de vida e da diminuição da natalidade e da 
mortalidade, reflecte-se naturalmente na gestão do parque habitacional, 
nomeadamente dos bairros sociais, pelo que é fundamental que as questões 
relacionadas com a longevidade dos indivíduos venham num futuro 
próximo a constituir um vector estratégico das políticas sociais na área 
da habitação.
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Fig. 1: Bairros agrupados por zonas geográficas
(1) de acordo com o site da Gebalis, esta rege a sua actuação com base nos seguintes valores: orientação para os 
moradores, inovação, responsabilidade social, liderança e rentabilidade (cf. www.gebalis.pt).
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parte de terceiros, a realização de obras tem um 
impacto decisivo sobretudo na promoção da auto-
nomia individual. os inúmeros pedidos de obras a 
realizar no espaço de banho, efectuados pelos se-
niores residentes nos bairros sociais da cidade de 
lisboa, como o pedido de substituição de banheira 
por poliban, são um exemplo disso. esta substitui-
ção deve idealmente ser acompanhada por outras 
obras, como apoiar os equipamentos da casa-de-
-banho (sanita, bidé, lavatório) sobre poleias e co-
locar o duche (com banco para o banho de ajuda, 
caso se justifique) junto a um pavimento antider-
rapante, com o objectivo de aumentar a mobilida-
de e acessibilidade dentro do espaço habitacional. 

a criação de superfícies planas e passagens 
suficientemente largas para cadeiras de rodas, 
acompanhada da instalação de ar condicionado 
ou aquecimento adequado, permite também asse-
gurar a promoção da independência do idoso e al-
gum conforto, embora seja essencial perceber que 
é necessário adequar todo o espaço habitacional à 
condição física da pessoa idosa.

nesta mesma linha, projectos como 
“ter direito a ir e Vir” da Gebalis, em-
presa responsável pela gestão dos bairros 

sociais de lisboa, são de igual importância sobre-
tudo na resolução de problemas de falta de aces-
sibilidade no espaço público, na medida em que 
as intervenções realizadas, como por exemplo, a 
colocação de rampas de acesso aos lotes e instala-
ção de plataformas elevatórias, contribuem para 
aumentar o conforto e a segurança das pessoas 
idosas. 

apesar das intervenções e melhorias efectuadas 
a nível do edificado e sua envolvente exterior nos 
bairros sociais, entendidos aqui numa perspec-
tiva macro por contribuírem para a melhoria da 
qualidade de vida em termos gerais, o certo é que 
revela-se fundamental adaptar a habitação à pes-
soa idosa, à sua singularidade. 

tratando-se de idosos em situação de depen-
dência (acamados, em cadeira de rodas), com a 
sua mobilidade reduzida e a carecer de ajuda nas 
actividades quotidianas e tarefas domésticas por 

3 4 52

Fig. 2 e 3: Projecto Gebalis “Ter direito a ir e vir” Fig. 4 e 5: O Projecto Gebalis “LIFE” (Projecto de Casa Universal)

o Projecto liFe (Projecto de Casa Univer-
sal), criado e implementado pela Gebalis, 
é um exemplo do que pode e deve ser feito 

para que as habitações se aproximem das necessi-
dades da pessoa idosa. o projecto decorreu de ou-
tubro de 2010 a Janeiro de 2011 e consistiu numa 
intervenção integrada numa habitação no Bairro 
do Ourives, na qual foram criadas condições de 
mobilidade (pela eliminação das barreiras físicas), 
melhorando o conforto e a segurança das pessoas 
condicionadas fisicamente de forma permanente 
(Gebalis, 2011).

este projecto constitui um passo importante no 
caminho a percorrer no que concerne à adaptação 
do parque habitacional dos bairros sociais às ne-
cessidades da população crescentemente idosa. a 
nível social, este projecto reflecte os valores e ob-
jectivos de responsabilidade social inerentes à ac-
tividade da empresa que o criou, assentando numa 
abordagem de carácter sistémico da habitação, no 
sentido do espaço habitacional ser perspectivado 

como um todo (Klir, 2001), em que todas as suas 
partes sofrem adaptações e não apenas uma delas. 

de facto, o Projecto LIFE introduz soluções no 
uso do espaço por qualquer pessoa independente-
mente das suas dificuldades. o objectivo é, desde 
logo, assegurar níveis óptimos de acessibilidade 
aos residentes dos bairros sociais com mobilida-
de condicionada, não obstante as suas limitações 
profundas, permitindo uma vivência na habi-
tação com razoável conforto e auto-suficiência. 
Pressupõe-se, então, que sejam eliminadas bar-
reiras arquitectónicas e espaços mortos (qualquer 
espaço pode ser utilizado), cada divisão adaptada 
e equipada (cozinha dinâmica, quartos inteligen-
tes, instalação sanitária universal), apostando-se 
numa tecnologia de ponta assegurada por um 
rede interna de comunicação (portas exteriores de 
comando, luz, estores eléctricos em todos as divi-
sões) e electricidade (sensores de movimento com 
células fotoelectricas e temporizados na zona de 
circulação) (marques, 2011). 
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Partindo desta dimensão subjectiva, e conside-
rando as experiências dos países nórdicos onde 
predomina uma filosofia futurista, será impor-
tante reflectir se não é mais inteligente construir 
habitação ou conjuntos de habitações que sejam 
desde logo adaptadas a todas as etapas do ciclo de 
vida do homem. ou seja, “uma casa para toda a 
vida”, para evitar que mais tarde tenham de ser 
efectuadas obras de remodelação em todas as divi-
sões da habitação, cuja execução implica necessa-
riamente custos mais elevados e todo um trabalho 
de planeamento. 

o planeamento ou programação no domínio da 
habitação envolve várias etapas e idealmente ba-
seia-se numa abordagem multiprofissional, posta 
em prática por arquitectos, engenheiros, fiscais, 
técnicos de obra, técnicos de intervenção social e 
outros profissionais das ciências sociais e Huma-
nas (saúde, serviço social, reabilitação). algumas 
recomendações no domínio da gerontologia indi-
cam que a programação de uma determinada obra 
deve assentar desde início numa avaliação da pes-
soa que irá usá-la, com o cuidado de prever as suas 
necessidades futuras (Perracini, 2006). 

avaliar se a pessoa idosa em situação de depen-
dência ou com dificuldades de mobilidade pode 
permanecer sozinho no seu espaço habitacional, 

com um mínimo de conforto, é uma preocupação 
comum a qualquer serviço de âmbito social da 
comunidade. a este nível, um importante desafio 
para os profissionais da habitação passa pelo co-
nhecimento de forma mais criteriosa do estado de 
dependência do idoso em resposta às actividades 
básicas e instrumentais da vida diária. tal pode ser 
conseguido, por exemplo, através do uso do Índice 
de Katz de avaliação Funcional (1963) e da escala 
de actividades instrumentais de Vida diária, de 
lawton e brody (1969). se, por um lado, o Índi-
ce de Katz permite avaliar a capacidade da pessoa 
em realizar actividades básicas de auto-cuidado 
(lavar-se, vestir-se, utilização da sanita, mobili-
dade, controle esfíncteriano e alimentação), por 
outro lado, a escala de lawton e brody foca-se na 
avaliação das actividades de carácter instrumental 
como o cuidar da casa, entre outros itens (trata-
mento da roupa, preparação das refeições, uso do 
telefone, modo de transporte, realização de com-
pras, gestão da medicação e do dinheiro). 

após a aplicação destes instrumentos, a verifi-
cação de situações em que a pessoa se encontra 
com problemas de saúde física e mental e conti-
nua a residir na habitação, com pouca rede de su-
porte familiar e social, obriga à criação de planos 
de intervenção no sentido de fomentar uma boa 

não obstante a grande mais valia deste tipo de obras, 
importa atender à dimensão humana e psicológica 
do espaço habitacional, na medida em que a habita-
ção corresponde ao valor que cada um atribuí à casa 
onde vive, um espaço de memórias, que faz parte da 
sua história (Quaresma, 2008). 

Fig. 6: Parque infantil (Quinta do Loureiro)
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apropriação da habitação. numa primeira fase, a 
identificação do problema e suas causas deve as-
sentar na avaliação do espaço habitacional em ter-
mos de higiene, arrumação, limpeza, cheiros, pra-
gas, etc., através de visita domiciliária ou, caso se 
justifique, vistoria aos espaços comuns do prédio 
(entrada, escadas, elevadores, patamares). identi-
ficados os problemas prioritários são definidas es-
tratégias que culminam num plano interventivo, 
o qual assume uma dimensão individual (indiví-
duo/agregado) ou colectiva (agregados/lote). 

no âmbito deste plano é fundamental sensi-
bilizar para o uso de protecções (sofás e cama), 
utensílios alimentares (pratos, talheres, copos) 
adaptados às doenças dos idosos e dispositivos 
sanitários, na medida em além de ajudarem a ga-
rantir a higienização da habitação, contribuem 
para manter o idoso no domicílio e promovem a 
sua independência. outra forma de garantir a in-
dependência reside numa atitude dos serviços em 
procurar que seja o idoso a tomar decisões em re-
lação à apropriação e gestão da habitação, em vez 
de delegar as responsabilidades em familiares. 

nas situações em que as visitas periódicas com 
sensibilização para uma boa apropriação não 
surtem efeito, tratando-se de “casos sociais” (al-
coolismo, problemas mentais, demência, etc.), os 
quais por vezes implicam integração em lar e acti-
vação do serviço de apoio domiciliário, o enfoque 
deste plano assenta na articulação e ou encami-
nhamento para os parceiros da comunidade, no-
meadamente santa casa da misericórdia, Polícia 
de Proximidade, câmara municipal, instituições 
de solidariedade social, centro de saúde, Hospi-
tal, etc. 

cada um dos parceiros, dentro da sua área de 
intervenção, segue uma linha de actuação 
que no seu conjunto, com vista à resolução 

do problema, determina a realização de visitas 
e reuniões conjuntas. trata-se, de facto, de um 
trabalho de parceria, com a sua maior expressão 
em grupos comunitários, rede social e comissões 
sociais de freguesia, com representantes da área 
da habitação social, tornando-se possível equacio-
nar, em conjunto com os parceiros, soluções para 
os problemas habitacionais.

na área da habitação exclusivamente, a imple-
mentação de uma escala de lote e a realização de 
reuniões de administração de edifício e de gestão 
de condomínios constituem potenciais instru-
mentos na alteração de atitudes e comportamen-
tos em relação à apropriação do espaço. nestas 
reuniões, os idosos têm um papel decisivo, dado 
serem portadores da maioria das informações so-
bre os acontecimentos do lote e serem também os 
mais empenhados na resolução das situações rela-
cionadas com arranjos a efectuar nos espaços co-
muns (porta, luzes, campainhas, elevadores, etc.). 

Paralelamente, os problemas de mobilidade 
desta população podem ser minorados através de 
uma maior celeridade nos arranjos dos elevadores 
e da transferência dos idosos para pisos térreos. 
desta forma, contribui-se para que os indivíduos 
seniores possam continuar a residir no seu espaço 
habitacional, o que se consegue também pelo en-
caminhamento para o serviço de apoio domiciliá-
rio e de teleassistência. 

Quando a pessoa idosa não reúne comprovada-
mente condições físicas e mentais de permanecer 
no domicilio, o trabalho do profissional da habita-
ção recai na articulação com os serviços mais di-
rectamente relacionados com os idosos, nomeada-

mente: centro de convívio, centro de dia, centro 
de noite, centro de Férias e lazer, acolhimento 
Familiar para Pessoas idosas, residência e lar de 
idosos. estes serviços definem-se como respostas 
sociais na área da geriatria, que embora sejam 
apoiadas pelo instituto da segurança social, i.P., 
a sua gestão na cidade de lisboa cabe à santa casa 
da misericórdia. a scml tem equipas especializa-
das no acompanhamento de idosos, a trabalhar 
com base numa metodologia centrada no idoso 
e sua rede social de apoio, procurando (re)definir 
com a pessoa o seu projecto de vida. com este pro-
jecto, pretende-se que as pessoas sejam capazes de 
cuidar delas mesmas, de participar nas tomadas 
de decisão e de se comprometerem em alterar os 
contextos que têm influência nas suas vivências 
(mourinho e Pinto, 2011).

uma das formas de o idoso participar nas deci-
sões relacionadas com o espaço habitacional resi-
de no seu envolvimento em projectos. com uma 
intervenção mais focada na organização e embe-
lezamento do espaço, os projectos Guardiões do 
Jardim, Hortas Pedagógicas da Gebalis incenti-
vam à participação de todos, uma vez que a pre-
sença activa dos parceiros locais (escolas, associa-
ções e lojas) e o envolvimento dos residentes, na 
sua grande parte idosos, é valorizado em todas as 
fases do projecto, desde a colocação das floreiras à 
sua manutenção. 

atingindo uma dimensão menos micro, exis-
tem projectos de intervenção comunitária nos 
bairros municipais de lisboa dirigidos mais es-
pecificamente à população sénior (“AMBCL em 
Movimento do Bairro Alta de Lisboa, “Promo-
ção e Prevenção da Saúde Mental”, nos bairros 
condado e olivais, “Escola Activa” do bairro do 
rego, “Envelhecer com os Vizinhos” do bairro Fig. 6: Parque infantil (Quinta do Loureiro)
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Padre cruz e Horta nova, “Ser Activo” dos bairros 
alfinetes, marquez de abrantes, ourives, arma-
dor, João nascimento costa, Quinta do lavrado 
e olaias e “Frente Activa” do bairro da Vale de 
alcântara), os quais são apoiados pela Gebalis, 
através dos designados acordos de cooperação e 
Parceria, com o seu próprio regulamento. 

com estes acordos, o objectivo principal da 
entidade gestora dos bairros sociais é incentivar, 
através de apoio financeiro, as instituições a res-
ponder às necessidades da população sénior a re-
sidir nos bairros municipais da cidade de lisboa, 
dando a possibilidade aos parceiros de colocarem 
em prática um maior número de projectos de in-
tervenção comunitária nos bairros municipais de 
lisboa. 

 com a implementação destes projectos as ins-
tituições de âmbito local têm revelado uma preo-
cupação em oferecer ao idoso serviços de ensino 
(alfabetização), medicina preventiva (medição de 
tensão, diabetes), actividades recreativas (pas-
seios, almoços, festas) e reabilitativas (ginástica), 
bem como promover maior autonomia do ido-
so e ligação ao bairro. esta ligação traduz-se no 
aumento do sentimento de pertença ao bairro e 
numa melhoria da apropriação do espaço comum 
e das relações de vizinhança. não obstante serem 
uma mais valia, é cada vez mais importante que 
tais iniciativas assentem, “sempre que possível, 
numa nova perspectiva, de ganhos de anos de vida 
com saúde e com independência, de funcionalida-
de, de participação, de intergeracionalidade e de 
envelhecimento activo” (Quintela, 2011). 
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Figuras 2 e 3 - Projecto "ter direito a ir e Vir", por sandra Pinto e rui simão.

Figuras 4 e 5 - Projecto "life", por miguel Ganhão. 


