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RESUMO 

 

Discute-se neste artigo os instrumentos referentes às questões do envelhecimento 

populacional na cidade de Lisboa na perspectiva do envelhecimento ativo e saudável e o 

espaço público. Apresenta-se o Programa BIP/ZIP (Bairros de Intervenção 

Prioritária/Zonas de Intervenção Prioritária), de Lisboa, implementado em 2010, no 

contexto de importantes instrumentos - Carta Estratégica para o Envelhecimento na Cidade 

de Lisboa, o Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida da Cidade de 

Lisboa e o Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa. Analisa-se  cinco projetos que 

ampliam o envelhecimento ativo e saudável, a saber: 1. Projeto Parque Intergeracional 

Novo Horizonte (2012); . 2.  Projeto ActivFórum (2012); 3. Projeto Comunidades (2013); 

4. Projeto Jeitosos dos Loios (2014);  5. Projeto A Avó Veio Trabalhar (2014). As lições 

aprendidas poderão servir de referência para projetos voltados para a melhoria da 

qualidade de vida do idoso no Brasil.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é discutir alguns instrumentos relativos às as questões do 

envelhecimento populacional na cidade de Lisboa, dando destaque para o Programa 

BIP/ZIP (Programa Bairros de Intervenção Prioritária/Zonas de Intervenção Prioritária), 

implementado em 2010. A pesquisa que dá origem a este artigo é fruto da dissertação de 

mestrado de uma das autoras1, e assim, procura-se identificar quais são as propostas que 

privilegiam a população idosa no âmbito do Programa BIP/ZIP; em que medidas tais ações 

privilegiam o envelhecimento ativo e o envelhecimento saudável e o uso dos espaços 

público e como o Programa se articula com outros instrumentos da política pública 

lisboeta.   

 

O Programa BIP/ZIP foi lançado em Lisboa em 2010 e sua primeira candidatura ocorreu 

em 2011. Desde então 25 projetos de um total de aproximadamente 600 candidaturas,  

voltaram-se para população idosa. Neste artigo analisa-se cinco projetos que, de certa 

forma, com ações pontuais envolveram novas possiblidades de ampliar o envelhecimento 

ativo e saudável da população. São eles: 1. Projeto Parque Intergeracional Novo Horizonte 

(2012); 2. Projeto ActivFórum (2012); 3. Projeto Comunidades (2013); 4. Projeto Jeitosos 

dos Loios (2014); 5. Projeto A Avó Veio Trabalhar (2014). Alguns projetos abordam 

questões relacionadas ao espaço e vida pública, cidadania e vida comunitária., outros são 

                                                 
1 Vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e conta com o apoio de bolsa Capes.    



decorrentes de grupos culturais que desenvolvem atividades teatrais garantindo também a 

intergeracionalidade, o combate ao isolamento e dinâmicas de aprendizagem.  

 

Espera-se que com esta reflexão, as experiências vivenciais com os idosos nos projetos 

estudados  possam servir de referência para projetos e políticas públicas voltados para a 

melhoria da qualidade de vida do idoso no Brasil.  

 

2  ALGUNS CONCEITOS ACERCA DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E 

O CONTEXTO EM LISBOA  

 

O processo de envelhecimento e a velhice devem ser vistos como uma vitória alcançada 

pelas pessoas. Neste contexto, é fundamental refletir sobre as condições em que estas 

pessoas passam pelo processo de envelhecimento e vivenciam sua velhice. Em geral, o 

ambiente urbano é hostil aos seus cidadãos, principalmente para aqueles que, ao longo dos 

anos, perdem, pelo processo natural da vida, sua agilidade, sua força, sua capacidade de 

reação e suas funções visuais e auditivas. “As pessoas suportam níveis baixos de conforto 

até a idade adulta, porém quando envelhecem passam a não suportar mais. As disfunções 

orgânicas inerentes do envelhecimento prejudicam a capacidade de se adaptar ao espaço 

conforme sempre fizera.” (PRADO, 2003, p.1)   

 

Featherman et. Al (1990 apud  NERI, 2012, p.9) afirmam que a qualidade de vida de uma 

pessoa está intrinsecamente relacionada com a sua intereção com o ambiente e com o 

contato entre pessoas e sociedade em constante transformação. Torna-se primordial, 

portanto, que a cidade proporcione espaços públicos adequados e pensados para a 

promoção do envelhecimento ativo e saudável das pessoas, uma vez que os espaços 

públicos são os locais de maior interação, troca de relações e socialização. Nesse sentido, 

deve-se pensar em políticas públicas sistematizadas e integradas que promovam tais 

benefícios. 

 

As mudanças no envelhecimento do ser humano são subjetivas, apesar de existir uma 

definição cronológica concreta do ser idoso. Assim, a demarcação formal de como e 

quando atinge-se a velhice é relativa, ou seja, as definições sãocomplementares e não 

excludentes entre si. Desta forma, é fundamental a necessidade de conceitos abrangentes 

nas propostas de investigação e intervenção do “bom envelhecimento”. Almeida (2007, 

p.21), questiona e relativiza  “... que conceito ou visão de “bom envelhecimento” adoptar? 

Não se aponta uma resposta única. Propõem-se, porém, [...] alguns aspectos e reflexões a 

ter em conta na escolha de uma visão que oriente a investigação e/ou a intervenção.”  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saude - OMS (2005, p.13) “O envelhecimento 

ativo [...] permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e 

mental ao longo do curso da vida, e que essas pessoas participem da sociedade de acordo 

com suas necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, propicia proteção, 

segurança e cuidados adequados, quando necessários.” (grifo nosso, p.13). Já o 

envelhecimento saudável é “o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional que permite o bem-estar em idade avançada (grifo nosso)” (OMS, 2015, p. 13). 

Os conceitos portanto, fazem a abordagem do bom envelhecimento nas suas diversas 

interpretações, tornando-se relevantes considerá-los neste trabalho.  

 

No cenário europeu, o envelhecimento populacional tem sido discutido com certa 

frequência em decorrência do crescente e alto número de idosos em diversas cidades. 



Lisboa, capital de Portugal, é uma das capitais européias com maior número de população 

acima dos 65 anos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística – INE (2011), 18,2% da 

população residente na região apresentam 65 anos2 ou mais. Na região metropoliatna de 

Lisboa, a capital destaca-se com 23,9%3 de população com mais de 65 anos; Barreiro, com 

21,6% e Almada, com 20,5%.   

 

Já o índice de envelhecimento da região de Lisboa passou de 103 idosos a cada 100 jovens, 

em 2001, para 140 idosos a cada 100 jovens, em 2011. No município de Lisboa, apesar de 

permanecer com seu índice de envelhecimento igual em 2001 e 2011, ainda segue com o 

maior índice de envelhecimento da região, com 185,8. (INE, 2011) No município de 

Lisboa4, as freguesias que mais apresentam população envelhecida são Olivais, Ajuda, 

Benfica e Alvalade. Mesmo as freguesias que menos apresentam população envelhecida, 

como Parque das Nações, Santa Clara e Lumiar, possuem mais de 10% de sua população 

acima de 65 anos.  
 

Diante disso, a cidade de Lisboa conta com alguns instrumentos e ações a fim de 

proporcionar o envelhecimento ativo e saudável a seus cidadãos idosos e àqueles que irão 

chegar à 3ª idade. Um destes instrumentos é o Programa Bairros de Intervenção 

Prioritária/Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP). Outras referências são Carta 

Estratégica para o Envelhecimento na Cidade de Lisboa, o Plano de Desenvolvimento de 

Saúde e Qualidade de Vida da Cidade de Lisboa e o Plano de Acessibilidade Pedonal de 

Lisboa.  

 

3  O PROGRAMA BIP/ZIP: CARACTERISTICAS E ESTUDOS DE CASO   

 

O programa BIP-ZIP foi lançado em 2010 no âmbito do Programa Local de Habitação 

(PLH) que por sua vez originou-se do plano nacional desenvolvido pelo Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) denominado Plano Estratégico de Habitação 

(PEH) 2008-2013. Para Craveiro (2014, p.8), o Programa local de Habitação de Lisboa já 

traz os pilares da habitação de modo amplo:  

 
““ [...] um projecto estratégico para a cidade” enquadrando-o no conceito de 

habitação no seu sentido mais lato, isto é, o de Habitat, o qual integra, como seus 

pilares fundamentais, três áreas temáticas de interesse, indissociáveis na 

perspectiva da Qualidade de Vida dos cidadãos: a Habitação, os Equipamentos de 

Proximidade/Espaço Público e a Mobilidade. ”  

 

O PLH foi desenvolvido em parceria com os diversos setores e informações municipais 

complementados pelo processo participativo da população “do lado da procura, os 

munícipes atuais e futuros e, do lado da oferta, os sectores imobiliário, cooperativo e social 

e as entidades públicas promotoras de habitação em Lisboa. ” Tal participação foi 

decorrente de workshops temáticos e com uma metodologia dividida em três fases: 

“Conhecer”, “Escolher” e “Concretizar”. (GRAÇA; et. al., 2015, p.2)  

O plano tem como objetivo principal: “(Re)Habitar” Lisboa, uma vez que a cidade passa 

por dois fenômenos, o de ser uma das cidades europeias com maior número de idosos, 

                                                 
2A OMS (2005) considera idoso nos países em desenvolvimento a pessoa com 60 anos ou mais, e nos países 

desenvolvidos com 65 anos ou mais. 
3Após 2013, com a reforma administrativa e a redução para 24 do número de frguesias, este valor baixou para 

23,7% (CAOP, 2013) 
4No Brasil, o fenômeno é mais recente, porém concentra segundo o IBGE (2014) 27,8 milhões de idosos e já 

começa a atingir diversas cidades do país. No município de São Paulo, por exemplo, 12% da população é 

idosa.  



aproximadamente um quarto de sua população; e o fenômeno da perda de população 

residente, principalmente de faixa etária entre 15-24 anos, uma queda de 25% (INE, I.P., 

Censos 2011). Para atingir este objetivo foi preciso estabelecer três missões “Melhorar a 

Cidade”, “Atrair Nova População” e “Passar da Crise à Oportunidade”. Cada missão se 

desdobra em sub-objetivos específicos e programas de ação, considerados estratégias de 

intervenção, totalizando 8 e 13 respectivamente. (CRAVEIRO, 2014) A fim de conquistar 

a missão “Melhorar a Cidade” e os seus sub-objetivos “Melhorar a Qualidade Urbana” e 

“Promover a Coesão Social e Territorial” foi lançado em 2010 o Programa de Ação 

denominado BIP/ZIP.  

 

Os Bairros de Intervenção Prioritária (BIP) são “bairros onde se concentram carências 

sociais, casas degradadas ou falta de equipamentos e transportes e que por isso precisam de 

uma intervenção prioritária do Município. ” (Carta dos BIP/ZIPS, 2010, p.5) Já as zonas de 

intervenção prioritária (ZIP) são aquelas que possuem características semelhantes aos 

BIPs, porém não apresentam características de conformação de bairros. Os bairros e as 

zonas abordadas pelo programa BIP/ZIP foram delimitados pelo PLH através de uma 

Carta, desenvolvida através de metodologia e de um conceito base. O conceito utilizado foi 

o de “Bairro Crítico”5 e três grandes variáveis: a “sócio-económica”, a “urbanística” e a 

“ambiental”. (Carta dos BIP/ZIPS, 2010)  
 

As áreas escolhidas dos bairros e das zonas prioritárias foram levantadas por meio de uma 

cartografia elaborada previamente pelo PLH, e em seguida, foram aplicadas as variáveis já 

mencionadas. Posteriormente, complementou-se com os dados das prestações sociais de 

cada freguesia da cidade, ou seja, com o Rendimento Social de Inserção (RSI), com o 

Complemento Solidário de Idosos (CSI) e com os diferentes Subsídios de Desemprego. 

Em seguida, construiu-se um “índice social” para verificar a variável socioeconômica da 

cidade. Tal índice é constituído pela concentração de população não empregada (+) 

concentração de população residente menos qualificada. Houve ainda um indicador 

ambiental e um indicador urbanístico (taxa de esforço de recuperação dos edifícios (+) 

concentração de alojamentos vagos (+) idade média dos edifícios). Portanto, com a 

associação de tais índices e delimitações seguido por consultas públicas e workshops foi 

possível chegar às 67 áreas que estariam sob intervenção do programa. (Ver figura 1)  

                                                 
5 São áreas urbanas críticas formadas “pela concentração de problemas sociais, pelo desfavorecimento e 

menor capacitação das suas populações, pela concentração de grupos mais vulneráveis às diferentes formas 

de discriminação, pelo estigma social que lhes anda associado e pelo bloqueio de oportunidades, estes 

espaços, por um lado, constituem o mais urgente desafio em termos de promoção da cidadania e da coesão 

social e, por outro, representam um grande risco no que respeita a comportamentos que podem minar a 

qualidade de vida e a competitividade das principais aglomerações metropolitanas. [...] estes são os espaços 

urbanos onde é mais complexa a intervenção, menos duradouros se apresentam os seus resultados e mais 

necessário se torna encontrar formas inovadoras de intervenção que assegurem um forte envolvimento local e 

resultem em maior capacitação das populações. (Resolução de Ministros nº 143/2005 de 2 de Agosto) 



 
Figura 1. Territórios BIP/ZIP 

Fonte: http://habitacao.cm-lisboa.pt/index.htm?no=2709001 

 

O Programa BIP/ZIP atende às quatro áreas em que Lisboa foi dividida para fins de 

planejamento estratégico, aquando da elaboração do I Plano Estratégico de Lisboa (PEL 

1992) e da definição do respectivo Modelo de Ordenamento Territorial, observando as 

necessidades e peculiaridades de cada local. As quatro áreas são:  Área Central (tecido 

urbano consolidado e consistente, centro funcional de Lisboa e da sua Área 

Metropolitana); Coroa Urbana de Transição (integra áreas ainda não urbanizadas ou em 

processo de urbanização, grandes infraestruturas e espaços verdes de receio agrícola); 

Charneira Urbana (área de articulação funcional e morfológica, com áreas intersticiais e 

áreas de reestruturação e renovação de grande centralidade) e Arco Ribeirinho (faixa em 

que se mantém as relações com Rio Tejo) (Ver figura 2) 

 

 
Figura 2. Modelo de Ordenamento Territorial de Lisboa – I PEL, 1992 

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa 

 

Desde sua origem, o programa BIP/ZIP vem sendo desenvolvido anualmente, em um ciclo 

de 7(sete) fases que correspondem a: 1. Preparação; 2. Divulgação e capacitação; 3. 

Apresentação das candidaturas; 4. Apreciação das candidaturas; 5. Apresentação dos 

resultados; 6. Execução dos projetos e 7. Avaliação do programa. Até o momento da 

realização desta pesquisa foram lançadas cinco edições do Programa. O programa 

basicamente apoia projetos que estejam envolvidos nos eixos socioeconômicos 



(intervenções de apoio social, de promoção da cidadania ou de criação de emprego local); 

ambiental (intervenções no espaço público); urbanístico-legal (intervenções no tecido 

urbanos, questões patrimoniais e urbanísticas). Além do apoio, o programa concede, 

através da Câmara Municipal de Lisboa, três tipos de incentivos financeiros aos projetos 

aprovados: Intervenções pontuais, com apoio máximo até 5.000,00€; Serviços à 

comunidade, com apoio máximo até 25.000,00€ e pequenos investimentos e ações 

integradas, com apoio máximo até 50.000,00€.  

 

As candidaturas são submetidas exclusivamente online, através de uma plataforma própria6 

e ocorrem através das Juntas de Freguesias que detenham pelo menos um território 

BIP/ZIP, além de organizações da sociedade civil que proponham alguma intervenção 

enquadrada pelos eixos citados. (Programa BIP/ZIP de Lisboa, 2010) Segundo Roseta 

(2013, p.126), o projeto BIP/ZIP “apresenta-se como mais um processo participativo dos 

cidadãos na gestão da cidade. ” 

 

No âmbito do envelhecimento e da qualidade de vida, o programa teve em todas as suas 

edições, candidaturas que abordassem as questões dos idosos, em múltiplas variedades 

como por exemplo, projetos que envolvessem questões de mobilidade e transporte urbano; 

reabilitação de espaços públicos e intergeracionalidade; o combate à solidão por meio de 

atividades teatrais, hortas comunitárias, ateliês artísticos; promoção à saúde, entre outros. 

Foram cerca de 25 projetos voltados para a população idosa de um total de 

aproximadamente 600 candidaturas. 

 

Como já mencionado, este artigo analisa cinco projetos que de certa forma, com ações 

pontuais, envolveram novas possiblidades de ampliar o envelhecimento ativo e saudável, e 

que estão em localidades variadas entre o centro histórico, charneira e coroa, para serem 

analisados e verificar o comprometimento dos mesmos, ainda que finalizado o apoio do 

programa, uma vez que o mesmo objetivava principalmente estimular as questões de “[...] 

cidadania activa, a capacidade de auto-organização e a procura colectiva de soluções, 

através da participação da população [...]”. (Programa BIP/ZIP de Lisboa, 2010, p.1) 

 

3.1  Estudos De Casos  
 

Os projetos escolhidos como estudos de caso se distribuem em diferentes áreas de Lisboa. 

O Projeto Parque Intergeracional Novo Horizonte (2012) se localiza na área central e 

pertence a Junta de Freguesia da Penha da França. O Projeto ActivFórum (2012) também 

se localiza na área central, porém pertence a Junta de Freguesia da Estrela. O Projeto 

Comunidades (2013) localiza-se na área central e pertence a Junta de Freguesia Santa 

Maria Maior. O Projeto Jeitosos dos Loios (2014) se localiza na coroa e pertence a Junta 

de Freguesia Marvila. O Projeto A Avó Veio Trabalhar (2014) se localiza no centro e  

pertence a Junta de Freguesia Misericórdia. (Ver figura 3) 

 

                                                 
6A plataforma eletrônica é http://bipzip.cm-lisboa.pt.  



 
Figura 3. Localização BIPs/ZIPs visitados 

Fonte: Planta das novas freguesias. Adaptado pela autora. Disponível em: <http://www.cm-

lisboa.pt/municipio/juntas-de-freguesia>. 

 

Projeto Parque Intergeracional Novo Horizonte. Candidatura nº122, ano 2012.  

 

O objetivo geral deste projeto sempre foi “Reabilitar e requalificar os espaços públicos no 

entorno do Bairro Horizonte, dotando-o e aos bairros envolventes [...] de um parque 

urbano intergeracional com área de lazer com miradouros, espaços verdes, área 

familiar/para crianças, ginásio ao ar livre e área de manutenção para idosos [...]” (Grupo de 

Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP), 2012, p.4) O projeto já 

existe há aproximadamente 4 anos, e passoupor diferentes fases de execução. Porém, até o 

momento não houve uma avaliação por parte da Câmara Municipal de Lisboa, daquilo que 

estava de acordo ou não, seja na fase de projeto, seja na fase de utilização do espaço 

público e sua apropriação. Apesar de apresentar uma boa área para skate e ser um dos 

poucos parques na cidade que abriga tal função, o mesmo fica aquém da função 

“intergeracional” proposta, pois não desenvolve atividades para outras faixas etárias, 

existindo somente aparelhos de ginástica em uma área restrita do parque.   

 

O que ainda poderia ser feito e desenvolvido dentro deste projeto? 

 

 Faltam atividades diárias voltadas aos grupos sêniores programadas para a prática 

de exercício físico ou para alguma dinâmica ao ar livre, jogos, entre outros, que 

fossem organizados por exemplo, pela Junta de Freguesia ou pelas instituições 

sociais do bairro ou escolas próximas. O projeto arquitetônico deveria comtemplar 

certas barreiras invisíveis para que, no momento em que o skate estivesse presente, 

outros tipos de atividade pudessem também ocorrer para que não houvesse 

nenhuma interrupção ou ameaçar os outros usuários mais sensíveis aos fortes 

movimentos como os idosos e as crianças. 

 Integrar mais a comunidade local a respeito do parque, discutindo sobre o próprio 

desenho, suas funções e atividades diárias para que aos poucos haja maior 

apropriação por parte de todos e não somente de um grupo especifico de usuários. 

Envolver a área envoltória ao parque com maior presença de mobiliário urbano e 

vegetação, para que assim, se torne um convite a descoberta daquela área que 

atualmente passa desapercebida pelos próprios moradores da região.  



Projeto ActivFórum, Candidatura nº 46, ano 2012, Projeto Comunidades. Candidatura nº 

9, ano 2013 e Projeto Jeitosos dos Loios. Candidatura nº85, ano 2014.  

 

Os projetos ActivFórum e Jeitosos dos Lóios são grupos teatrais com a participação ativa 

dos idosos que utilizam a metodologia do Teatro do Oprimido, os quais promovem além da 

prática cultural, ativa e intergeracional, os debates e reflexões a respeito de sua 

participação e realidades sociais. Os projetos objetivaram criar uma dinâmica com as 

pessoas dos respectivos bairros, abrindo os equipamentos sociais a todos, estimulando 

também as apresentações em espaços públicos abertos à comunidade.  Além disso, a 

prática teatral combate ao sedentarismo e a solidão. 

 

O grupo Jeitosos dos Lóios organiza diversas atividades como venda de biscoitos, almoços 

e cafés para arrecadarem fundos para manterem o projeto. O lucro das vendas é destinado 

ao projeto a fim de organizar também atividades externas à comunidade local, com viagens 

de lazer a outros municípios e até mesmo para apresentações em diferentes locais.  

 

Por outro lado, o projeto Comunidades foi focado em compartilhar as técnicas teatrais e de 

magia em apresentações nos lares de idosos e centros dias da Freguesia de Santa Maria 

Maior. O projeto foi finalizado ao término de sua candidatura não tendo continuidade. 

Apesar disso, uma semente foi germinada dentro do Grupo de Teatro Chapitô, grupo este, 

responsável pelo “Comunidades”. Hoje no Chapitô, inicia-se um projeto denominado 

“Trupe Sênior” em que há a participação ativa dos idosos da comunidade, juntamente com 

os jovens da escola de teatro e circo do Chapitô. O objetivo é que o grupo sênior se 

interesse pelas práticas circenses e de teatro, atuando na prática, desenvolvendo assim, uma 

troca de experiências e sabedoria com os mais novos, ou seja, o saber partilhado e a 

oportunidade da arte como forma de empoderamento, fugindo à lógica assistencialista, que 

anteriormente no projeto Comunidades, poderia corresponder. 

  

O que ainda poderia ser feito e desenvolvido dentro destes projetos?  

 

 Os projetos têm condições para serem replicados e poderiam se associar as 

Universidades Sêniores, como por exemplo à Associação Rede de Universidades da 

Terceira Idade (RUTIS), ou às Juntas de Fregusia, para que assim, os encontros 

fossem frequentes e que houvesse grupos mais coesos.  

 

Projeto A Avó Veio Trabalhar. Candidatura nº50, ano 2014. 

 

O projeto denominado “A Avó Veio Trabalhar” foi idealizada pela dupla de amigos 

Ângelo Campota, psicólogo e Susana António, designer de equipamento, especializada em 

design social. Ambos se concentram nos trabalhos domésticos e o design criativo, aliando, 

portanto, o designer ao envelhecimento ativo e a inclusão social. Segundo os idealizadores, 

o espaço funciona como um laboratório criativo em que há o ensinamento e o aprendizado 

de diversas técnicas artesanais. O objetivo do projeto é que os mais velhos consigam 

ensinar aos mais novos e que assim, possam criar produtos inovadores para depois 

comercializarem. Os encontros ocorriam inicialmente em uma área localizada na região do 

Cais do Sodré em Lisboa, e sobretudo no Centro Social Paroquial São Paulo, inicialmente 

com um grupo de 12 pessoas. Um ano e meio depois, o grupo cresceu e neste momento, há 

3 polos do projeto: Cais do Sodré, Rua do Poço Negros e Campo de Ourique. O impacto na 

vida das pessoas é grande pois são eles próprios que chamam e convidam os amigos e 

familiares a participarem do grupo. Hoje, o grupo conta com 65 pessoas e o ideal para eles, 



é fazer o grupo crescer ainda mais, principalmente para a cidade do Porto. Neste momento, 

realizam o primeiro “piloto” na Aldeia dos Cem Soltos, região de Tomar, através de uma 

das “avós” formadoras; objetivam assim, criar uma propaganda. 

 

Os três endereços permanecem com as portas abertas diariamente, para todos aqueles que 

passam à sua frente e desejam conhecer e aprender sobre as técnicas e compartilhar seus 

ensinamentos. A dinâmica desta prática juntamente com a loja sempre aberta gera uma 

relação de interação entre a comunidade vizinha e todos que passam pelo local, resultando 

uma dinâmica social e territorial.  

 

Segundo Ângelo Campota (Informação verbal, 2016)7, “aquilo que acontece lá dentro é 

aquilo que não acontece dentro dos centros de dia, ou seja, as equipes técnicas que 

trabalham nesses centros de dia já estão de alguma forma “viciados” no trabalho mecânico 

e no tratamento rotineiro em que os sêniores não podem fazer nada pois podem se 

machucar, cair, privando-os das atividades diárias e dos desafios cognitivos. O máximo é 

jogar cartas e dominó. ” O grupo sênior inicialmente dizia que tinha medo de encarar 

aquelas atividades, pois estavam na inércia do cotidiano, mas a partir do momento em que 

houve a mudança, a percepção de que ainda estão válidos e que conseguem desenvolver 

diversas atividades, transformou a insegurança em crescimento pessoal, sócio-profissional 

e de vocação empreendedora. As coleções dos produtos são modificadas de quatro em 

quatro meses em conjunto com grupo, ou seja, há sempre um novo desafio para 

acompanhar e ver crescer. 

 

O que ainda poderia ser feito e desenvolvido dentro deste projeto? 

 

 Introduzir técnicas de melhoria às atividades que acorrem segundo o ponto de vista 

da saúde (alongamentos, atividade físicas intercalados).     

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO: DESDOBRAMENTOS E 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

É importante destacar que o Programa BIP/ZIP não pode ser visto de modo isolado. Trata-

se de uma experiência bem-sucedida que se insere no conjunto de outras políticas públicas 

que de certa forma voltam-se para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da 

população. Mesmo não sendo foco do artigo vale ressaltar algumas. 

 

O Plano de Desenvolvimento Social - PDS desenvolvido em 2012 define cinco desafios 

estratégicos, dentre eles, destacam-se aqueles que articulam com as preocupações perante o 

envelhecimento: Lisboa Cidade Inclusiva: políticas inclusivas na gestão e ordenamento do 

território, criando por exemplo novos equipamentos sociais; Lisboa Cidade Saudável: 

estratégias locais de saúde como mecanismo promotor de políticas saudáveis, em 

articulação com o  Plano Nacional de Saúde e consequentemente com o Plano de 

Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida de Lisboa – PDSQVL (em elaboração); 

Lisboa Cidade Do Empreendorismo Social: apoios institucionais e financeiros ao 

empreendedorismo social, capacitação técnica e empoderamento de instituições, 

apresentando portanto, potencial para capacitar as instituições que participaram do 

programa BIZ/ZIP e hoje, encontram-se em fase de sustentabilidade. 

                                                 
7 Informação recebida através de entrevista realizada em 17 de janeiro de 2016. 



No âmbito da participação do Município de Lisboa na Rede Portuguesa de Municípios 

Saudáveis é condição de pertencimento à rede, a elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento de Saúde. Este plano visa estimular a participação do poder local na área 

da saúde, articular autoridades na área com projetos de intervenção comunitária, como por 

exemplo, os projetos BIP/ZIP e outras intervenções institucionais. Visa contribuir com 

medidas que melhorem e ampliem os espaços públicos verdes para estilos de vida ativos e 

saudáveis, práticas de atividades físicas, de recreio e lazer; melhorar a qualidade da água e 

o sistema de saneamento básico; reduzir os ruídos e poluição do ar, principalmente nos 

eixos de maior movimento de automóveis.  

 

Outro instrumento fundamental é o Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa-PAP, 

dividido em 5 áreas operacionais: vias públicas; equipamentos municipais; articulação com 

a rede de transporte público; fiscalização de particulares e desafios transversais. O PAP se 

articula e colabora para a promoção da saúde, uma vez que estimula a circulação dos 

pedestres, atrai o uso da bicicleta e dos transportes públicos, garante as condições de 

segurança e conforto dos percursos pedonais na cidade, especialmente com o pavimento 

em calçada portuguesa, além de estimular a vida cotidiana nos espaços públicos, uma vez 

que estes terão melhores condições físicas de acessibilidade e prioridade às pessoas. Nesse 

sentido, associa-se ao PLH pois contribui para a concretização da coesão social, o qual 

permite a diminuição das diferenças de oportunidades, o envelhecimento ativo e o combate 

à exclusão, contribuindo também para a coesão territorial e melhor qualidade de vida 

urbana, ao promover uma rede de equipamentos de proximidade, a reabilitação dos espaços 

públicos, a melhoria da rede pedonal e a revitalização do comércio local. 

 

Por fim, encontra-se em elaboração a Carta Estratégica para o Envelhecimento que tem 

como propósito orientar e estruturar as estratégias para o envelhecimento na cidade de 

Lisboa, seja em articulação com a Rede Social e o PDS, articulando-se assim com as 

políticas públicas existentes; seja por iniciativa exclusiva da Câmara Municipal, de 

maneira participativa e colaborativa. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Programa BIP/ZIP é considerado uma importante iniciativa para a melhoria da qualidade 

de vida de Lisboa. O principal mérito do Programa é sua capacidade de promover 

dinâmicas sociais e territoriais, para que as pessoas vivam com autonomia e independência. 

Para o idoso, o programa de certa forma vem contribuindo para tornar suas vidas ativas e 

saudáveis. Longe de esgotar o assunto, algumas recomendações evidenciadas durante a 

pesquisa, são relevantes destacar:   

 

 Ampliar a participação e estabelecer um sistema de acompanhamento e 

monitoramento: Para que o Programa BIP/ZIP não seja visto como um programa 

imediatista, e sim como um contributo para uma futura Carta Estratégica para o 

Envelhecimento na Cidade de Lisboa, com diversos técnicos envolvidos, para a qual se 

recomenda a implementação de um Conselho Municipal dos Idosos, com maior 

participação da população sénior e de um sistema de acompanhamento e de 

monitoramento para avaliar os planos e projetos realizados e executados na prática 

local (Município e Juntas de Freguesia) preocupando-se assim com o futuro dos reais 

objetivos do Programa: intervenções de apoio social, de promoção da cidadania ou de 

criação de emprego local; intervenções no espaço público; intervenções no tecido 

urbano, questões patrimoniais e urbanísticas.  



 Manutenção do Programa de modo articulado com as políticas públicas voltadas para a 

saúde e para a terceira idade: com relação à ações que afetam a população idosa, é 

fundamental que se articule de maneira mais efetiva o BIP/ZIP às políticas públicas em 

curso, com destaque para o Plano de Desenvolvimento da Saúde e Plano de 

Acessibilidade Peatonal. Neste contexto, o programa deveria incoporar exigências que 

aliam-se ações para a promoção da saúde da população, com destaque para a população 

idosa: a fim de aperfeiçoar o programa e consequentemente os projetos que dele 

provém. Isso pressupôe que ser cobrado dos projetos em desenvolvimento e daqueles 

que estão por vir, práticas de vida saudável para a comunidade envolvida, tais como 

atividades físicas caminhadas, jogos e ginástica; meditação, alimentação saudável.  

 

Finalmente, a pesquisa em questão evidenciou que na atualidade, as políticas públicas e as 

práticas existentes na cidade de Lisboa tem como propósito a melhoria da qualidade de 

vida de toda a popupação, incluindo o idoso. Os projetos analisados voltam-se para o idoso 

tendo como objetivo o envelhecimento ativo e saudável, mesmo com pontos ainda a serem 

aprimorados. Os projetos tem em comum o estímulo produzido na vida da população 

sênior dos bairros visitados a caminharem pelos espaços públicos de onde vivem, 

participarem da vida comunitária e estimular as práticas de vizinhaça. O Programa BIP/ZIP 

é parte de um processo amplo e deve ser visto de modo articulado a outras políticas para 

que os objetivos se cruzem e os resultados sejam satisfatórios em benefícios dos idosos e 

de toda uma sociedade, além de assim, aprimorar e revisar as fragilidades de cada um 

deles. É desta forma que se procura atingir os objectivos de coesão social e territorial – 

“Urbanismo de Coesão”, expressos na Carta Europeia do Urbanismo8. 
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