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Parques e parques infantis 

Os espaços verdes são indispensáveis para manter uma boa saúde, tanto fisicamente como mentalmente. 
Experimentamos particularmente a sua importância durante a pandemia. Vários estudos de investigação provaram 
que os espaços verdes proporcionaram um efeito muito benéfico em habitantes que viviam nas suas proximidades, 
provocando menos problemas de saúde do que habitantes de bairros que se encontravam privados de tais espaços. 

As pessoas adultas mais velhas gostam muito de ir a parques e de ter contacto direto com a natureza. É por isso que 
o acesso a áreas verdes e a sua qualidade são algumas das características mais importantes de um ambiente amigo 
de todas as idades. A distância a um parque não deve exceder os 15 minutos de caminhada. No entanto, a 
disponibilidade não significa apenas a proximidade de áreas verdes às casas das pessoas, mas também uma forma 
segura e fácil de as alcançar. O tamanho dos parques também é importante. Em zonas densamente povoadas, os 
espaços verdes são muitas vezes insuficientes para as necessidades dos e das habitantes. Isto é um problema em 
muitas cidades grandes. 

Outro aspeto a considerar, relativamente a parques e parques infantis, é a sua qualidade. Má manutenção, falta de 
casas de banho e espaços de descanso inadequados, desencorajam muitas pessoas de irem a estes lugares. Os 
pavimentos irregulares constituem uma ameaça para pessoas que têm mobilidade reduzida, que costumam correr e, 
também, para crianças. 

Esta questão é abordada em algumas diretrizes e conjuntos de ferramentas sobre parques amigos de todas as idades, 
desenhados para fornecer uma compreensão geral dos diferentes componentes de um parque amigo de todas as 
idades e da sua importância. Um exemplo muito bom de um kit de ferramentas desse género é o Miami-Dade County 
park toolkit, que pode ser descarregado aqui: agefriendlymiami.org/parkstoolkit. 

Em tempos de mudança climática, não se deve esquecer a importância das árvores e dos espaços verdes nas áreas 
urbanas, pois reduzem as temperaturas e podem absorver o excesso de chuvas fortes. Isto é vital para as cidades 
onde as ilhas de calor e as chuvas torrenciais estão a tornar-se fenómenos cada vez mais frequentes.  

 

Nos capítulos seguintes são apresentados alguns bons exemplos de medidas que apoiam personagens do jogo BIG 
em parques e parques infantis: 

 Parque de campismo, Portugal (Waldemar) 
 Jardim sensorial para demência, Westcliff-on-Sea, Essex (Ewa) 
 Um banco para pessoas mais velhas ou pessoas com deficiência, Polónia (Denis) 
 Cadeiras móveis, Paris (todas as personagens) 
 Zonas de arte de rua, Varsóvia (Peter, adolescente) 
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PARQUE DE CAMPISMO PARA PAIS SOLTEIROS E MÃES SOLTEIRAS 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Parque Cerdeira, Gerês, Portugal. 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Cada vez mais, pais e mães querem viajar com as suas crianças e pretendem passar algum tempo na tranquilidade 
da natureza, procurando lugares que possam satisfazer as suas necessidades e as das crianças. Surgem, 
frequentemente, receios e preocupações sobre instalações sanitárias ou caminhos adequados para carrinhos de bebé, 
opções alimentares boas e saudáveis para toda a família, assim como a possibilidade de descansar. 

Os parques de campismo parecem ser boas opções uma vez que estão no meio da natureza, têm acesso fácil e preços 
baixos. O Parque Cerdeira no Gerês, Portugal, responde a todas as necessidades acima mencionadas. Os pais e as 
mães que não queiram ficar nas tendas podem alugar quartos familiares com todas as facilidades e muita privacidade. 
Para as famílias que escolhem ficar diretamente na natureza, existem casas de banho unissexo onde pai e/ou mãe 
podem, por exemplo, mudar as fraldas dos seus bebés. O parque de campismo tem um minimercado que vende 
comida essencial. Todos os espaços são acessíveis (facilitando a circulação de pessoas em cadeiras de rodas ou de 
mães/pais que usam carrinhos de bebé). Este parque de campismo oferece atividades dirigidas às crianças no seu 
parque infantil, que foi recentemente renovado e que é seguro e perto do bar, o que significa que as pessoas adultas 
podem ver as suas crianças a brincar enquanto descansam e podem também desfrutar de privacidade, tranquilidade 
e tempo de lazer. 

 

FACTOS-CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Parque Cerdeira, Gerês, Portugal. 

É uma medida privada ou pública? 

Privada. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Espaços abertos no meio da natureza podem ser uma boa opção para as crianças e bebés relaxarem e para as mães 
e os pais desfrutarem de algum descanso e tempo de lazer. Os/as bebés desfrutam do movimento das folhas e das 
árvores e estão mais distraídos/as do que no seu próprio espaço. Além disso, um parque de campismo num belo 
cenário natural é ideal para um passeio com um carrinho de passeio e uma sesta relaxada para bebés. A brisa leve, 
os raios de sol, o cheiro de cada planta, os sons dos animais podem fornecer aos/às bebés informação sensorial, que 
será retida na sua memória e processada durante a aprendizagem da língua. As crianças desenvolvem muitas das 
capacidades motoras mais básicas até aos cinco anos de idade, mais precisamente durante os primeiros meses de 
vida. Por isso, passar muito tempo ao ar livre fortalece a sua musculatura, ossos e corpos em geral, facilitando assim 
o desenvolvimento motor. Finalmente, estar em espaços abertos e perto da natureza aguça a sua curiosidade e 
promove uma base sólida para a aprendizagem. 
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É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O conceito é escalável e pode servir de inspiração para outras implementações. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Uma lista de atividades destinadas às crianças para facilitar o planeamento dos pais e das mães. Os espaços foram 
adaptados e as atividades com equipamento apropriado foram tornadas facilmente acessíveis. Foram criados quartos 
familiares, bem como casas de banho acessíveis. Foi aberto um minimercado para facilitar as compras de alimentos 
essenciais. Foi concebido um parque infantil seguro com espaço para as mães e os pais terem momentos de 
relaxamento enquanto observam as suas crianças a brincar. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

O espaço resultante é amigável para todas as idades. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

O parque de campismo está a funcionar. É muito frequentado e recomendado por clientes. Também tem diferentes 
certificações que atestam o seu objetivo, ou seja, a inclusão social. 

 

FONTE 

https://parquecerdeira.com/ 
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FOTOS 

 

Figura 1: Fonte: https://parquecerdeira.com/galeria/ 

 

 

Figura 2: Fonte: https://parquecerdeira.com/galeria/ 
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JARDIM SENSORIAL PARA A DEMÊNCIA, WESTCLIFF-ON-SEA, ESSEX 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Westcliff-on-Sea, Essex, Reino Unido 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

O jardim sensorial feito à medida foi desenhado especialmente para as pessoas que sofrem de demência e abordou 
as possíveis dificuldades e obstáculos que as pessoas podem desenvolver.  

“(...) o caminho do número 8 foi criado sem becos sem saída, ligando todas as áreas do jardim a uma linha central 
formando um ambiente seguro, limitando a confusão para os e as residentes (que sofrem de demência). O esquema de 
plantação foi desenhado numa roda de cor para ajudar as pessoas residentes a identificar diferentes áreas do jardim. 
Foram criadas múltiplas áreas de descanso à volta do jardim para garantir a segurança destas pessoas e um local para 
socializar, relaxar e conversar com a família e amigos. Também foram incorporadas no desenho uma área de atividade 
para o cultivo de legumes não curvos e outra para oficinas de pintura e pequenos trabalhos artesanais. Outros itens que 
oferecem estímulo e benefícios psicológicos foram estrategicamente colocados, tais como esculturas de metal e entradas 
e saídas do caminho marcadas com a plantação de rosas, uma caixa de correio e paragem de autocarro para 
desencadear memórias, e zonas com água para criar áreas de tranquilidade e reflexão.” 1 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

O jardim sensorial, feito à medida para ajudar as pessoas que sofrem de demência, foi desenhado por Cube 1994 
Ltd.  

É uma medida privada ou pública? 

É um projeto financiado pelo governo britânico, com um orçamento de £275,645. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Natureza, parques, jardins podem contribuir para o bem-estar e saúde das pessoas. Proporcionam benefícios físicos, 
cognitivos e sociais e oferecem oportunidades para estimular todos os sentidos. Jardins cuidadosamente desenhados 
podem melhorar a vida das pessoas e influenciar o seu comportamento. Este exemplo de boas práticas mostra como 
intervenções no ambiente físico podem ajudar pessoas a diferentes níveis, promovendo atividades físicas, 
desencadeando memórias, ajudando a evitar confusões ao procurar caminhos ou ao relaxar individualmente ou em 
grupo. O jardim foi o Vencedor do Prémio Nacional BALI 2014.  

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

As ideias de design de jardins podem ser usadas em qualquer jardim privado ou público. 

 
1 https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden 
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IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como? 

Angela Rippon OBE abriu oficialmente o jardim no dia 23 de Maio de 2014. O jardim tem sido descrito como um 
exemplo nacional de excelência nos cuidados com a demência. O serviço completo de desenho e construção do 
jardim foi fornecido e executado pela Cube 1994 Ltd.  

RESULTADOS  

O que resultou das atividades? 

O jardim está regularmente disponível para pacientes com demência de todo o lado. 

É uma atividade em curso, ou está concluída? 

Pode ser uma atividade recorrente. 

FONTE 

https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/  

 

FOTOS 

 

 

Figura 3: Fonte: https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/  

 

  

https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/
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UM BANCO PARA PESSOAS MAIS VELHAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Companhia Puczyński, Polónia 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

O banco tem um design muito inovador que promove a inclusão. Tem um espaço dedicado às pessoas que utilizam 
cadeira de rodas. O encosto desta parte do banco pode ser usado por todas as pessoas como uma mesa. Desta 
forma, pessoas com deficiência podem mais facilmente encontrar-se com outras pessoas e/ou fazer atividades com 
estas. Esta flexibilidade é um grande benefício oferecido por este banco. 

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando?  

O banco foi desenhado em 2008.  

É uma medida privada ou pública?  

É uma medida privada. O banco foi desenhado e é produzido por uma empresa familiar chamada 'Puczyński', 
especializada no fabrico e design de mobiliário urbano. A empresa tem uma linha de produtos única para pessoas 
mais velhas e pessoas com deficiência. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

A crescente procura de produtos que promovam a inclusão e respondam às necessidades crescentes da população 
envelhecida, não só na Polónia mas também nos outros países europeus. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas)?   

O banco está a ser exportado para muitos outros países europeus. 

 

IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

Os e as designers levaram em consideração as necessidades do crescente número de pessoas mais velhas que utilizam 
este objeto. As instituições públicas que normalmente encomendam estes bancos para áreas públicas estão 
conscientes das necessidades específicas deste grupo populacional e da importância da interação social em espaços 
exteriores, um fator vital para a saúde mental e física das pessoas residentes.  
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RESULTADOS 

O que resultou das atividades?  

O banco foi instalado em vários locais diferentes na Polónia e noutros países europeus, aumentando assim a inclusão 
e acessibilidade do domínio público. 

É uma atividade em curso, ou está concluída?  

O banco está em produção e pode ser encomendado. 

 

FONTE 

https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w#produto21-04-
08 

  

FOTOS 

  

Figura 4: Fonte: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 

 

 

Figura 5: Fonte: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 

  



JOGO EDUCATIVO: CONSTRUIR AMBIENTES INCLUSIVOS PARA TODAS AS GERAÇÕES 

 

13 

CADEIRAS MÓVEIS 

  

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Jardins do Luxemburgo, Paris, França 

Bryant Park, Nova Iorque, EUA 

e muitos outros parques...   

  

DESCRIÇÃO GERAL 

Pode haver algumas vantagens no uso de cadeiras, em vez de bancos, nos parques. São muitas vezes mais 
confortáveis e mais baratas do que os bancos. Visitantes de todas as idades podem movê-las para onde quiserem, 
sentar-se mais perto ou não, ao sol ou à sombra. 

  

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando?  

Esta medida foi adotada pelo Senado francês pela primeira vez em meados do século XIX. As cadeiras podiam ser 
contratadas. Desde 1974 que são gratuitas. As cadeiras móveis tornaram-se populares graças a William H. Whyte, um 
jornalista e urbanista que elaborou uma série de recomendações para Nova Iorque, incluindo a disponibilização de 
cadeiras móveis em parques. 

É uma medida privada ou pública?  

É uma medida pública. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, menciona os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

Quando o Bryant Park foi redesenhado nos anos 80, as cadeiras que eram usadas num outro parque de Nova Iorque 
foram usadas, de acordo com um conselho de Whyte. A necessidade de criar cadeiras era óbvia: "Nova Iorque é uma 
cidade difícil de se sentar", disse William H. Whyte. 

Além disso, houve uma mudança no entendimento e na abordagem dos e das designers, que incorporaram cada vez 
mais as necessidades das pessoas nos processos de planeamento.  

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Cadeiras móveis podem agora ser encontradas em muitos parques, o que indica uma abordagem de sucesso. 
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IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

Em 1991, Andrew Manshel, um antigo advogado, tornou-se diretor associado da Bryant Park Restoration Corporation, 
o que foi fundamental na adoção das cadeiras móveis e outras recomendações feitas por William H. Whyte. Em Abril 
de 1992, o Bryant Park tinha 2000 cadeiras de bistrô verdes. 

  

RESULTADOS  

O que resultou das atividades?  

Outras instituições, como o Minneapolis Park & Recreation Board ou o Kenney Park em Sommerville, adoptaram esta 
medida para tornar os seus parques mais atraentes para quem os visita. 

É uma atividade em curso, ou está concluída?  

É uma atividade contínua (outros parques já estão a implementá-la ou a planear implementá-la). 

   

FONTES  

https://gothamist.com/arts-entertainment/how-bryant-parks-iconic-chairs-revolutionized-public-spaces 

https://www.pps.org/article/movable-seating 

https://beyondthewindowbox.wordpress.com/2015/09/02/take-a-seat/ 

https://www.sociallifeproject.org/magic-luxembourg-
gardens/#:~:text=There%20are%20three%20types%20of,idea%20of%20being%20%22comfortable%22. 

https://bryantpark.org/?/blog/a-place-is-better-than-a-plan-revitalizing-urban-areas-is-best-done-through 
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FOTOS 

 

Figura 6: Fonte: Olya Kobruseva em Pexels.com 
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ZONAS DE ARTE DE RUA 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Varsóvia, Polónia  

 

DESCRIÇÃO GERAL  

Há anos que se criam zonas de arte de rua em Varsóvia. A autoridade municipal indicou quase 60 locais onde as 
pessoas que grafitam o podem fazer legalmente. Outras cidades polacas também designaram lugares onde artistas 
de rua podem pintar legalmente. Desta forma, a juventude e outras pessoas talentosas podem expressar-se e 
embelezar o seu ambiente. 

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando? 

A medida foi introduzida pelo Conselho da Juventude do Distrito de Bielany, em Varsóvia, em setembro de 2021. 

É uma medida privada ou pública?  

É uma medida pública organizada pelas autoridades locais. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

A necessidade desta medida foi expressa por pessoas jovens residentes do distrito, que queriam ter um lugar para 
expressar os seus talentos e pontos de vista. Por outro lado, as autoridades locais queriam ter controlo sobre as 
atividades da juventude. Por isso, foi decidido designar várias paredes no distrito para as suas atividades sob a 
supervisão de artistas experientes. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Sim, é. Zonas com arte de rua estão a florescer em muitas cidades, pois não só oferecem oportunidades para a 
realização de atividades artísticas como também podem embelezar espaços públicos. 

 

IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

Várias paredes e vedações no distrito de Bielany em Varsóvia são dedicadas a pinturas de graffiti. Estes edifícios e 
vedações pertencem a instituições públicas e são geridos pelas autoridades locais.  
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RESULTADOS 

O que resultou das atividades?  

Jovens com interesses semelhantes foram integrados na comunidade local. Um benefício adicional é que muitos 
destes desenhos influenciam positivamente o aspeto dos ambientes em que se encontram. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída?  

Sim, está em curso e existem planos para adicionar mais paredes nas quais as pessoas possam pintar ou desenhar 
graffitis.  

 

FONTES  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848 

 

FOTOS  

 

Figura 7: © Agnieszka Cieśla 

  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848
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Apartamentos 

O alojamento é uma necessidade humana básica e um direito humano. A qualidade das condições habitacionais 
determina muito o nosso bem-estar. Em alturas de preços de habitação em grande escala, proporcionar boas 
condições de vida a todas as pessoas, particularmente aos grupos vulneráveis e menos abastados, está a tornar-se 
cada vez mais difícil.  

De acordo com o Eurostat, em 2020, 17,5% da população da UE vivia em lares sobrelotados.2 Isto significa que as 
suas casas eram demasiado pequenas para as suas necessidades. Considera-se que uma pessoa vive num agregado 
sobrelotado se não tiver um número mínimo de quartos, ou seja:  

 uma divisão geral para o agregado familiar; 
 um quarto por casal na casa; 
 um quarto para cada pessoa com 18 anos ou mais; 
 um quarto por par de pessoas solteiras do mesmo sexo entre os 12 e os 17 anos de idade; 
 um quarto para cada pessoa entre os 12 e 17 anos de idade e não incluído na categoria anterior; 
 um quarto por cada par de crianças com menos de 12 anos de idade.3 

Muitas famílias enfrentam problemas resultantes de viverem em apartamentos sobrelotados. Este é também o caso 
de duas personagens do jogo BIG: Peter e Waldemar. Os interiores bem desenhados podem ajudar até certo ponto. 
Felizmente, estão a ser desenvolvidos novos modelos de habitação para ajudar as famílias menos abastadas a 
mudarem-se para casas que vão ao encontro das suas necessidades. 

Boas condições de habitação são também vitais para a saúde e bem-estar das pessoas adultas mais velhas. Estima-
se que metade dos acidentes sofridos por esta população acontecem nas suas casas, sendo as casas de banho e as 
cozinhas os locais mais perigosos.  

Se pretende aprender mais sobre como tornar as casas mais seguras, funcionais, confortáveis e fáceis de manter 
quando envelhece na sua casa, sinta-se convidado/a a seguir uma das formações do projeto Hands-on-SHAFE: 'Age 
friendly home [Casa amiga de todas as idades]': 

https://hands-on-shafe.eu/en/unit/HoS_TU_built_02_enIn  

A seguir são apresentados alguns bons exemplos de medidas de apoio a personagens do jogo BIG, em soluções de 
alojamento: 

 ‘Knarrenhof', pequenas comunidades vivas para pessoas mais velhas auto-suficientes (Denis) 
 Coabitação para pessoas com demência (Demenz WG) (Ewa) 
 Huis Assendorp (House Assendorp), uma comunidade de vida intergeracional (Peter com a sua 

família, Waldemar com a sua filha, Denis) 
 ‘Mommunes [Comunas de mães]' Coabitação para mães solteiras (Anna, mulher grávida) 
 Boas práticas na construção de ambientes (minúsculos) amigáveis para crianças, mães e pais 

(Waldemar) 
 Boa prática em design para demência e perda de visão (Ewa) 

  

 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing&oldid=569706 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate 
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‘KNARRENHOF', PEQUENAS COMUNIDADES VIVAS PARA PESSOAS MAIS 
VELHAS AUTO-SUFICIENTES 

 

LOCALIZAÇÃO 

Países Baixos 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

Knarrenhof é um empreendimento social que cria pequenas comunidades de vida para pessoas mais velhas que são 
bastante auto-suficientes. O conceito, originalmente, consistia numa comunidade em que várias unidades 
habitacionais mais pequenas partilhavam um pátio interior. Aqui, de acordo com o conceito, as pessoas mais velhas 
poderiam e podem viver independentemente e envelhecer em casa, pois podem ajudar-se e acompanhar-se 
mutuamente, se quiserem ou precisarem.  

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Knarrenhof foi fundada pelo empresário social Peter Prak em 2011. 

É uma medida privada ou pública? 

Knarrenhof é uma medida privada. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor menciona os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Espera-se que um número crescente de pessoas mais velhas envelheça em casa. Nos Países Baixos, muitos lares 
residenciais foram gradualmente eliminados nos últimos anos, criando uma lacuna entre o envelhecimento em casa 
e os cuidados institucionais. A maioria das pessoas mais velhas, aparticularmente as que vivem independentemente, 
não necessitam de cuidados e apoio contínuo. No entanto, o envelhecimento em casa pode levar a um isolamento 
extremo. Uma vasta gama de iniciativas de habitação coletiva oferece uma forma alternativa de envelhecimento em 
casa. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

 Um Knarrenhof, ou uma iniciativa semelhante, pode ser iniciado em todos os locais. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

A empresa social trabalha numa comissão coletiva privada solicitada por um grupo de futuros e futuras residentes, 
que se reúnem para financiar e moldar o desenvolvimento de uma instalação habitacional onde irão viver.  

 



JOGO EDUCATIVO: CONSTRUIR AMBIENTES INCLUSIVOS PARA TODAS AS GERAÇÕES 

 

21 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

Várias comunidades foram estabelecidas em todo o país.  

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

Diferentes comunidades Knarrenhof ainda estão a ser desenvolvidas em todo o país. 

 

FONTES 

Knarrenhof® - Hét alternatief voor mantelzorg - Knarrenhof.nl  

 

FOTOS 

 

Figura 8: Fonte: https://knarrenhof.nl/zwolle/ 
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COABITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEMÊNCIA (DEMENZ WG) 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Vários locais, Alemanha 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Muitas pessoas na fase inicial da demência ficam em casa e são cuidadas pelas suas famílias. Isto tem um impacto 
muito positivo no seu funcionamento. No entanto, quando a deficiência atinge um certo grau de severidade, as 
pessoas da família ficam sobrecarregadas com o esforço de cuidados. Sintomas associados à demência, como o 
esquecimento e a desorientação, tornam as tarefas diárias mais exigentes. Para além disso, algumas pessoas afetadas 
pela demência têm tendência a fugir, o que representa um risco adicional e é uma fonte de grande stress para quem 
presta os seus cuidados. A situação torna-se cada vez mais stressante para ambos os lados.  

A decisão de mudar para uma casa ou comunidade para pessoas com demência pode ser difícil de tomar, mas pode 
ser a única solução para garantir a segurança de alguém com demência. Embora seja uma grande mudança, é mais 
fácil do que a pessoa ser admitida num grande lar ou hospital. Em casas ou comunidades para pessoas com demência, 
o número de residentes não pode exceder os 12. Cada residente possui o seu próprio quarto, onde pode usufruir da 
sua privacidade. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Na Alemanha, existem comunidades residenciais para pessoas com doenças mentais e deficiências físicas desde os 
anos 70. Uma tendência semelhante pode ser observada noutras sociedades ocidentais. O primeiro apartamento 
deste tipo foi construído em Berlim, no final dos anos 90. 

É uma medida privada ou pública? 

O alojamento para pessoas com demência pode ser organizado tanto por entidades privadas como públicas. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

Podem ser distinguidas três fases no desenvolvimento da coabitação para pessoas com demência na Alemanha. Na 
primeira fase, este tipo de habitação foi criado pelas suas famílias ou pelas próprias pessoas com demência. Na 
segunda fase, a coabitação passou a fazer parte dos cuidados padrão, como confirmado pelo apoio dos estados 
federais à coabitação assistida. Na atual terceira fase, as formas de coabitação assistida estão bem estabelecidas por 
lei e têm registado um crescimento muito intenso. Em 2003 existiam 150 apartamentos deste tipo, enquanto em 2013 
já existiam 1600. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Sim, é. Isto é confirmado pelo rápido crescimento do número destes apartamentos em toda a Alemanha. 
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IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

As pessoas residentes na coabitação têm os seus próprios quartos, com a sua mobília, e partilham a cozinha, a sala 
de estar e a casa de banho. O número recomendado de residentes para este tipo de cooperativa é entre 6 e 12 (em 
alguns estados federais 8). Devido aos elevados custos do pessoal de cuidados por pessoa, não são recomendados 
apartamentos ou casas com menos de 6 pessoas.  

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

Vale a pena salientar que, em tempos de pandemia, este tipo de habitação é um local muito mais seguro do que as 
instalações de cuidados institucionais, que muitas vezes albergam mais de 100 pessoas e onde os vírus se propagam 
muito rapidamente. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

Em todo o país estão a ser criados muitos apartamentos ou casas novas para pessoas com demência, beneficiando 
tanto os membros da família como as pessoas afetadas pela demência. 

 

FONTES 

Kremer-Preiß, U. i Mehnert, T., 2014. Wohnatlas Rahmenbedingungen der Bundesländer beim Wohnen im Alter, 
Kuratorium Deutsche Altershilfe, Wüstenrot Stiftung. 
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HUIS ASSENDORP (CASA ASSENDORP), UMA COMUNIDADE VIVA 
INTERGERACIONAL 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Zwolle, Países Baixos 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Em Huis Assendorp, estudantes e pessoas mais velhas de diferentes gerações vivem em conjunto numa comunidade 
intergeracional. Esta comunidade viva tem cerca de 150 apartamentos e vários espaços comunitários, incluindo um 
estúdio de arte, onde as pessoas se podem encontrar e organizar atividades em conjunto. 

  

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Habion, uma grande associação de habitação social, transformou um antigo lar residencial nesta comunidade de vida 
intergeracional em parceria com a comunidade local. 

É uma medida privada ou pública? 

As associações de habitação social são empresas privadas, sem fins lucrativos, que trabalham para alcançar as suas 
missões sociais. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Nos Países Baixos existe uma longa tradição de associações de habitação social que fornecem habitação social a 
pessoas com recursos financeiros limitados. Algumas destas associações são especializadas no fornecimento de 
habitação para pessoas mais velhas, o que é extremamente relevante dado que se espera um número crescente de 
pessoas mais velhas a envelhecer em casa. Nos Países Baixos, muitos lares de terceira idade foram progressivamente 
eliminados nos últimos anos, criando um fosso entre o envelhecimento em casa e os cuidados institucionais. A 
maioria da população mais velha, particularmente as pessoas que vivem independentemente, não necessitam de 
cuidados e apoio contínuos. No entanto, o envelhecimento em casa pode levar a um isolamento extremo. Uma vasta 
gama de iniciativas de habitação coletiva oferece uma forma alternativa de envelhecimento no domicílio. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

A associação habitacional lidera processos de transformação inovadores semelhantes em outros municípios dos 
Países Baixos.  

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 



JOGO EDUCATIVO: CONSTRUIR AMBIENTES INCLUSIVOS PARA TODAS AS GERAÇÕES 

 

25 

O conceito foi desenvolvido em estreita colaboração com a comunidade local. A associação de habitação social 
formou uma parceria com um parceiro local de cuidados que presta estes serviços aos e às residentes, se necessário. 
Desde o início, foi envolvida a comunidade local e as pessoas que futuramente iriam residir na habitação, tendo sido 
convidadas para uma reunião de lançamento onde se realizou uma exploração aberta das várias circunstâncias. 
Dentro deste processo, realizaram-se reuniões regulares a cada oito semanas, e o processo foi bastante iterativo. 
Nestas reuniões, foram recolhidos os desejos, forneceu-se feedback, e os e as participantes podiam perguntar o que 
estava a ser feito com o contributo que estavam a dar. Esta metodologia girou em torno de um objetivo de trabalho 
positivo e partilhado entre todas as pessoas intervenientes.  

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

Pessoas de diferentes gerações vivem juntas numa comunidade próxima, especificamente desenhada por e para os 
e as residentes. As pessoas podem ajudar e acompanhar-se mutuamente, se quiserem ou precisarem. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

A associação habitacional lidera processos semelhantes e inovadores de transformação noutros municípios dos Países 
Baixos que, por sua vez, podem levar ao lançamento de iniciativas habitacionais inovadoras para pessoas mais velhas. 

 

FONTES 

https://www.huisassendorp.nl/ 

 

FOTOS 

 

Figura 9: Fonte: https://www.huisassendorp.nl/ons-verhaal/ 

  

https://www.huisassendorp.nl/
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COABITAÇÃO “MOMMUNES” PARA MÃES SOLTEIRAS 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Los Angeles, EUA 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Viver só é um grande desafio para as mães solteiras, cujo número está a crescer rapidamente em todo o mundo. 
Portanto, o conceito de coabitação neste público está atualmente a ganhar popularidade. Viver em conjunto com 
outras mulheres que têm filhos e/ou filhas tem muitos benefícios, como receber e dar ajuda e apoio. Além disso, para 
muitas mães solteiras que vivem sozinhas, a renda da casa está a tornar-se demasiado cara, tornando a coabitação 
uma opção cada vez mais interessante para elas.  

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

A primeira coabitação para mães solteiras foi organizada na década de 1960. Atualmente, existem websites específicos 
que conectam mães solteiras à procura de viverem juntas. 

É uma medida privada ou pública? 

É uma medida privada, embora em alguns países estes arranjos de vida para mães solteiras sejam organizados por 
serviços públicos de prestação de cuidados sociais. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Nas comunidades que foram formadas nos anos sessenta e setenta, as mães reuniam-se debaixo do mesmo teto 
para dar apoio emocional e partilhar as tarefas parentais. Atualmente, a motivação financeira é o principal motor. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Sim, é escalável. O número crescente de utilizadoras e utilizadores de websites como https://roommateswithkids.com/ 
prova que existe uma procura crescente por estas opções de vida. A maioria dos membros dos 'Roommates with 
kids' são mulheres. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Há muitas histórias diferentes por detrás de cada comuna de mães ou “mãe-muna”. Uma delas foi descrita por Janet 
Hoggarth num livro intitulado “A Mansão das Mães solteiras”, publicado em 2018. 

 

https://roommateswithkids.com/
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RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

As mães solteiras e a sua descendência desfrutam de melhores condições de vida, podem partilhar alguns custos e 
apoiar-se mutuamente. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

Cada vez mais comunas de mães estão a ser criadas em todo o mundo. 

 

FONTES 

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620 

https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/ 

https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes 

 

  

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620
https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/
https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes
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BOAS PRÁTICAS NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES (MINÚSCULOS) 
AMIGÁVEIS PARA CRIANÇAS E PAIS 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Treehugger - Sustentabilidade para todos | Projeto Habitat Móvel de Habitação - Website 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

Um espaço criado para as crianças deve responder às suas necessidades básicas e ser suficientemente seguro para 
evitar acidentes. Nos últimos anos, muitos pais e muitas mães têm tido dificuldades em adaptar as suas casas, 
especialmente as mais pequenas, para acomodar bebés e promover um ambiente de aprendizagem.  

A segurança é uma preocupação transversal a todas as idades. Relativamente à adaptação da casa para acomodar 
bebés, para além de medidas fáceis de implementar, como restringir o acesso à cozinha, instalar chão antiderrapante 
em zonas húmidas, evitar móveis altos perto de janelas, e proteger móveis com cantos arredondados, outros 
investimentos podem ser feitos para incluir instalações quando mais uma pessoa vai viver num pequeno 
apartamento. 

Esta boa prática descreve a possibilidade de criar um espaço seguro numa sala adaptada por cima da cozinha ou 
outros ambientes. Requer algum trabalho de construção, mas pode ser feito de forma fácil e relativamente barata. 
Escadas que também são armários permitem o acesso a um segundo andar.  

O desafio neste caso era proporcionar segurança sem perder a luz. Por isso, uma rede resistente e um portão de 
segurança DIY4 foram instalados para que não houvesse risco de queda. Foi acrescentada uma cortina de blackout 
para criar um bom ambiente de sono e instalou-se, ainda, um berço DIY para permitir o co-dormir e a existência de 
algum espaço para um ou uma bebé brincar. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Projeto Habitat Móvel de Habitação e Treehugger - Sustentabilidade para todos - 2014 

É uma medida privada ou pública? 

Um privado. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Esta boa prática é um exemplo de como um pequeno apartamento pode ser adaptado para criar um novo quarto e 
incluir um ambiente seguro para um/a bebé. Isto é importante porque muitas mães e muitos pais querem continuar 

 
4 DIY (Do It Yourself) refere-se à construção de coisas para a casa, por exemplo, por si próprio/a, em vez de pagar a alguém 
para o fazer [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diy] 
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a viver nos seus apartamentos, mesmo que precisem de o adaptar. Esta solução não requer muito dinheiro e 
proporciona um ambiente seguro para as crianças. A ideia é prática e pode ser uma solução em diferentes contextos. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O conceito é escalável e pode servir de inspiração para outras implementações. A ideia é estar atento a este tipo de 
adaptação de apartamentos e replicá-lo em diferentes situações. 

  

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Um segundo andar foi criado num apartamento T0 para adicionar um novo quarto. O quarto foi tornado seguro para 
crianças com uma rede resistente e um portão de segurança DIY. A privacidade foi garantida com uma cortina de 
blackout. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

O espaço resultante é amigável para todas as idades. 

 

FONTES 

https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

https://shedsistence.com/2017/11/19/net/ 

https://shedsistence.com/ 
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FOTOS 

 

Figura 10: Fonte: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

 

  

Figura 11: Fonte: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 
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Restaurantes/supermercados 

Os locais e serviços de compras precisam de ser concebidos para que estejam disponíveis e acessíveis a todas as 
pessoas. As necessidades diferentes, e por vezes contraditórias, de quem consome têm de ser tidas em conta. 

De acordo com a pesquisa, as compras são a atividade favorita das pessoas adultas mais velhas. Proporciona-lhes a 
oportunidade de se encontrarem e falarem com outras pessoas, não só com vendedores/as ou lojistas mas também 
com a vizinhança. Estes contactos reduzem o risco de isolamento e depressão e são vitais para manter uma boa 
saúde mental. Um dos maiores constrangimentos para a população mais velha quando sai é o medo de precisar de 
uma casa de banho. Este medo está ligado à incontinência, da qual muitas pessoas mais velhas sofrem, e ao facto de 
muitos espaços públicos não possuírem casas de banho. Felizmente, já existem bons exemplos, como é o caso da 
iniciativa alemã 'Nette Toilette', graças à qual estão disponíveis casas de banho adequadas e outras comodidades. 

Fazer compras e usar espaços públicos como restaurantes pode ser um desafio para as pessoas com demência e para 
quem delas cuida. As pessoas com demência podem perder-se, esquecer-se de pagar ou tentar sair de uma loja sem 
pagar. Podem também comportar-se de forma estranha, o que é resultado da sua doença. As pessoas que trabalham 
nestes espaços devem ser treinadas para lidar com clientes que sofrem de demência, por forma a evitar situações 
desagradáveis. 

Os centros comerciais devem ter sinalização clara que permita às pessoas com demência, mas também às pessoas 
com deficiências visuais, encontrar facilmente o seu caminho.  

Os interiores devem satisfazer os requisitos dos princípios do design universal e preencher as necessidades de um 
grande número de utilizadores e utilizadoras, desde pessoas mais velhas, com autismo ou crianças pequenas.  

Comodidades acessíveis e bem desenhadas são mais-valias de qualquer vizinhança ou bairro. São um fator 
importante para determinar o nível de convivialidade de uma determinada área. 

A lista seguinte mostra alguns bons exemplos de medidas de apoio a personagens do jogo BIG em espaços públicos, 
tais como restaurantes e supermercados: 

 Dia das mães e dos pais num restaurante, França e Bélgica (Waldemar com a sua filha) 
 Caixa de supermercado 'Amiga da Demência', Reino Unido (Ewa) 
 Pret A Manger Restaurant, Reino Unido (Ewa, Waldemar com a sua filha) 
 Aeroporto 'Amigo da Demência', Londres Heathrow, Reino Unido (Ewa) 
 Centro comercial Aeon Kasai em Tóquio, Japão (Denis, Ewa, João) 
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DIA DAS MÃES E DOS PAIS NUM RESTAURANTE 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Les Fils à Maman - Restaurantes em França e Bélgica 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

Pais e mães têm muitas vezes dificuldade em encontrar restaurantes amigos das crianças. Estes lugares geralmente 
não querem o trabalho adicional de receber uma criança, pois significa uma cadeira extra à mesa ou mais um prato, 
há mais confusão, gritos, e a necessidade de adaptar o menu. Muitas vezes, mães e pais preferem comer em casa e 
deixam de fora a sua socialização por causa disso. Alguns restaurantes identificaram esta situação e consideraram-
na uma oportunidade de negócio. Começaram a investir na adaptação e a tornar a alimentação mais confortável para 
as famílias.  

Com o aumento da obesidade infantil, pais e mães preferem lanches mais saudáveis para as suas crianças. Oferecer 
opções saudáveis no menu como vegetais, frango assado com molho de queijo, frango grelhado com brócolos 
cozidos a vapor, massa ou fatias de fruta pode ser uma vantagem sobre outros restaurantes. Veja-se o McDonald's, 
que oferece opções mais saudáveis nas suas refeições felizes, incluindo leite em vez de refrigerante, e pedaços de 
maçã em vez de batatas fritas. 

A Les Fils à Maman, uma cadeia de restaurantes em França e na Bélgica, adotou este conceito. Apenas servem comida 
feita com produtos frescos, e têm uma decoração invulgar que atrai público adulto e infantil. O menu é adaptado às 
crianças e contém comida saudável. 

A cadeia de restaurantes também criou as noites de jantar para pais e mães que pretendem comer as refeições em 
sossego. Durante estas noites, um/a ou mais cuidadores/as de crianças e uma pessoa facilitadora responsabilizam-
se por tomar conta das crianças numa sala diferente, enquanto as mães e os pais comem tranquilamente a sua 
refeição. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Les Fils à Maman, uma cadeia de restaurantes criada em 2009. Não há dados sobre quando começou esta boa prática. 

É uma medida privada ou pública? 

Um privado. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

O contexto socioeconómico está relacionado com a mudança cultural de mães e pais quererem sair de casa e 
começarem a procurar restaurantes ou lugares onde possam socializar, mesmo com as suas crianças. Vários negócios 
têm tentado responder às necessidades deste público, tais como comida saudável feita especialmente para as 
crianças e espaços de lazer seguros onde estas possam brincar enquanto as pessoas adultas comem. Muitas boas 
práticas já foram criadas e implementadas. Neste caso, a diferença é a existência de uma equipa especializada que 
cuida das crianças, que brincam e desfrutam de jogos educativos numa sala à parte, enquanto pais e mães terminam 
as suas refeições. 
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É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O conceito é escalável; é um evento semanal e pode ser estendido a outras áreas, como supermercados e hotéis. 

  

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Os restaurantes oferecem uma equipa especializada que cuida das crianças e facilita jogos educativos numa sala à 
parte, enquanto pais e mães terminam as suas refeições. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

O resultado é um espaço que pode ser usado por pessoas de todas as idades. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

É uma atividade em curso que foi implementada num restaurante mas que pode ser replicada. 

 

FONTES 

https://www.lesfilsamaman.com/ 

 

FOTOS 

  

Figura 12: Fonte: www.lesfilsamaman.com 
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Figura 13: Fonte: www.lesfilsamaman.com 

 

Figura 14: Fonte: www.lesfilsamaman.com 

 

 

 

 

 

http://www.lesfilsamaman.com/
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CAIXA DE SUPERMERCADO “AMIGA DA DEMÊNCIA” 

 

LOCALIZAÇÃO 

Reino Unido 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

A cadeia de supermercados Tesco lançou a primeira caixa de supermercado 'Amiga da Demência'. É considerada 
'Amiga da Demência' porque apresenta imagens simples e claras mostrando as moedas e o seu valor. O staff é 
também treinado no sentido de proporcionar uma experiência de compras amigável para clientes com demência. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

A medida foi iniciada em 2015 pela gerente de conformidade da filial Tesco, depois de participar numa sessão de 
treino "Dementia Do" com Dementia Friends. 

É uma medida privada ou pública? 

É uma medida privada. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Espera-se que um número crescente de pessoas mais velhas envelheça no domicílio. Nos Países Baixos, as pessoas 
com demência vivem muitas vezes nas suas próprias casas, enfrentando assim mais desafios no seu ambiente do dia-
a-dia. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O conceito é escalável e pode ser estendido a outras áreas. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Tesco organizou grupos focais com algumas pessoas afetadas pela demência e com cuidadores/as informais, e depois 
desenvolveu e deu vida ao conceito.  

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 
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Foi criada uma forma de pagamento amiga da demência. De acordo com o staff, a consciência geral sobre o tema 
aumentou, também, entre os e as clientes.  

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

 

FONTES 

The UK's First Dementia-Friendly Checkout (dementiaaction.org.uk). 
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RESTAURANTE “PRET A MANGER” 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Aeroporto de Londres Heathrow - Terminal 2, Reino Unido 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

O Aeroporto de Londres Heathrow é um lugar muito movimentado e barulhento. Isto pode causar alguns problemas 
em pessoas sensíveis, como crianças pequenas, adultos autistas ou pessoas com demência que podem reagir com 
irritação e fadiga. O objetivo do design interior deste restaurante Pret A Manger era proporcionar um espaço sereno 
e descontraído onde estas pessoas (e não só elas) pudessem descansar e desfrutar das suas refeições. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

O restaurante foi inaugurado em 2020. 

É uma medida privada ou pública? 

É uma medida privada. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, menciona os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

A necessidade de um lugar mais calmo para comer e descansar durante algum tempo num aeroporto muito 
movimentado e barulhento. Face aos crescentes avanços da neurociência, tornou-se claro que precisamos de espaços 
onde as pessoas atípicas, incluindo as que sofrem de autismo ou demência, se sintam confortáveis. É muito 
importante moldar o nosso ambiente construído para que este seja acessível e acolhedor para todas as pessoas. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O conceito é escalável. Pode assumir-se que, com o aumento da consciência sobre a neurodivergência, este tipo de 
design de interiores tornar-se-á mais comum.  

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

O restaurante foi criado com um design interior único que reduz o ruído e dá alguma privacidade. Caracteriza-se pelo 
uso de uma paleta de cores pastel que tendem a criar um efeito calmante. É muito apreciado pelos/as passageiros/as. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 
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O restaurante é muito movimentado.  

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

Sim, o restaurante está aberto. 

 

FONTES 

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/ 

 

FOTOS 

 

Figura 15: © Joanna Erbel 

  

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/
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AEROPORTO AMIGO DA DEMÊNCIA, LONDRES HEATHROW 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Londres, Reino Unido  

  

DESCRIÇÃO GERAL 

O Aeroporto de Heathrow está empenhado em tornar-se o primeiro aeroporto do mundo amigo da demência. O 
staff do aeroporto cuida de passageiros/as com deficiências ocultas, como a demência e o autismo, e com surdez e 
cegueira. O uso de um cordão de proteção decorado com girassóis permite que os membros do staff reconheçam 
pessoas com uma deficiência oculta sem necessidade de a declarar. Existem também zonas tranquilas no aeroporto. 
No controlo de segurança, onde as pessoas podem sentir-se facilmente stressadas, os e as seguranças têm formação 
para ajudar a reduzir a ansiedade. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Esta iniciativa foi possível graças a uma parceria entre o Aeroporto de Heathrow, o Departamento de Saúde e a 
Alzheimer's Society. 

É uma medida privada ou pública? 

 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

Espera-se que um número crescente de pessoas mais velhas envelheça no domicílio. Nos Países Baixos, as pessoas 
com demência vivem frequentemente nas suas próprias casas, enfrentando assim desafios no seu ambiente do dia-
a-dia. Os aeroportos podem ser particularmente stressantes para as pessoas com demência. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Mais aeroportos seguiram este bom exemplo para se tornarem mais amigos da demência. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

O Aeroporto de Heathrow implementou uma série de iniciativas. Mais de 1.000 funcionários/as são considerados 
“amigos e amigas da demência”, e o aeroporto comprometeu-se a fazer com que todas as 76.000 pessoas que lá 
trabalham tenham consciência da demência através de formações regulares. Foram criadas áreas tranquilas nos 
terminais para proporcionar um lugar tranquilo. 
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RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

Com a implementação destas medidas, foi criado um aeroporto mais amigo da demência, onde as pessoas podem 
obter o apoio de que necessitam. 

 

FONTES 

flying-with-dementia.pdf (heathrow.com) 
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CENTRO COMERCIAL AEON KASAI EM TÓQUIO, JAPÃO 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Tóquio, Japão 

  

DESCRIÇÃO GERAL  

Aeon Kasai, em Tóquio, Japão, tem vindo a promover o conceito “amigo da idade” desde 2011. Este edifício foi 
remodelado como centro comercial Grande Geração (G. G.) em 2013, com o conceito de design “dedicado às pessoas 
seniores” complementado pelo slogan para a sua abertura “Mais Maravilhas na Segunda Metade da Vida!”. O objetivo 
é servir as pessoas mais velhas e explorar o potencial do “mercado da prata”, abrindo ou remodelando 100 lojas 
amigas da idade até 2025, como resposta às necessidades da população mais velha. 

A Grande Geração compreende a geração de baby boomers, isto é, as crianças nascidas após a 2.ª guerra mundial, 
ou seja, pessoas com 55 anos de idade ou mais. "Grande" significa "importante, alta classe", características que os 
locais atribuem à população mais velha e que evidencia o respeito que lhes têm.  

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

A ideia surge de uma procura crescente de serviços e produtos para senioresm devido ao número crescente deste 
grupo de clientes. 

É uma medida privada ou pública? 

É uma medida privada. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

O Japão é o país onde o processo de envelhecimento é mais avançado. É também um país onde as pessoas seniores 
são tratadas com grande respeito. Não só as instituições públicas mas também privadas estão a dar respostas ao 
processo de envelhecimento e as suas ações podem ser consideradas muito progressistas e dignas de seguimento. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Sim, o centro comercial Aeon Kasai em Tóquio pode ser tratado como exemplar e as soluções que tem implementado 
podem servir de inspiração para outros centros comerciais em todo o mundo. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Para tornar o centro comercial mais amigo das pessoas mais velhas, foram implementadas inúmeras soluções. 
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Medidas amigas de todas as idades: 

 Um supermercado e lojas localizadas no quarto andar e abertas a partir das 7 da manhã, durante todo 
o ano. As vendas e atividades de desconto antecipado são realizadas antes das 9h ou mais cedo para 
combinar com os hábitos das pessoas mais velhas. 

 A “Grande Geração” é uma atividade realizada regularmente, na qual são oferecidos descontos a 
clientes com 55 anos ou mais. 

 Há também pisos dedicados para pessoas adultas mais velhas com um banco, um café, um centro 
cultural, uma sala de audição de instrumentos musicais, um centro de reabilitação e um ginásio. 

 Staff em locais designados que introduzem e explicam aos e às visitantes o conceito “amigo de todas 
as idades” e as instalações relacionadas disponíveis. 

Interior amigo de todas as idades: 

 A velocidade das escadas rolantes abranda. 
 Os corredores são mais largos. A pista de caminhada interior de 180 metros, instalada com tapetes 

antiderrapantes, encoraja as pessoas adultas mais velhas a fazerem exercício. 
 Um suporte de muleta foi instalado em cada compartimento da sanita. 
 Estão disponíveis óculos de leitura e sofás na livraria. 
 As prateleiras foram colocadas numa posição mais baixa no supermercado e foram, ainda, rotuladas com 

fontes ampliadas. 
 Os carrinhos de compras são feitos de alumínio em vez de aço, reduzindo a sua massa em 30% em 

comparação com os carrinhos tradicionais. Podem ser facilmente empurrados e rodar 360 graus. 

Corresponder aos gostos e necessidades das pessoas adultas mais velhos: 

 As marcas e produtos servem as necessidades dos clientes seniores, abrangendo moda, desporto, 
alimentação, cuidados de saúde, bens diários, etc., incluindo medicamentos chineses à base de ervas, 
produtos de saúde e consultas de saúde. 

 O supermercado vende principalmente comida saudável com menos açúcar, sal e temperos. Para satisfazer 
as necessidades das pessoas mais velhas, solteiras ou casais, o supermercado disponibiliza para venda 
pequenas porções ou pacotes de porções leves. 

 Uma seleção especial de música e canções das gerações mais antigas são usadas como música de fundo. As 
cafeteiras vintage são usadas no café. 

 Para promover a saúde física e mental das pessoas mais velhas, o centro comercial colabora com 
organizações não governamentais locais para organizar sessões de exercício matinal para esta população. 
Como parte destas iniciativas de responsabilidade social corporativa, este público é encorajado a exercitar-
se através da oferta de pontos de supermercado (que podem ser trocados por presentes), combinando lazer, 
entretenimento e compras. 
 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

Este lugar é apadrinhado e amadrinhado por inúmeras pessoas adultas mais velhas. O centro comercial Aeon Kasai 
em Tóquio pode servir como um exemplo de vanguarda do centro comercial do futuro. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 
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Sim, é uma atividade em curso. 

 

FONTES 

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case 

  

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case
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ACESSIBILIDADE DE CASAS DE BANHO EM ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Munique, Alemanha 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

O número de casas de banho públicas em Munique aumentou significativamente. Com base num sistema de critérios 
ajustado, houve necessidade de criar casas de banho públicas em 24 parques de pequenas e grandes cidades em 
Munique. Estas casas de banho foram introduzidas pelo Departamento de Edifícios de Munique, seguindo uma ordem 
da Câmara Municipal de Munique. Representantes de grupos de pessoas com requisitos especiais foram incluídos 
no planeamento da implementação desta medida. 

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando?  

Numa resolução aprovada a 15 de Maio de 2019, a sessão plenária da Câmara Municipal de Munique instruiu o 
Departamento de Construção, entre outros assuntos, para desenvolver uma série de critérios para determinar a 
necessidade de casas de banho em espaços públicos. O objetivo era aumentar significativamente o número de casas 
de banho públicas em Munique e colmatar rapidamente as lacunas no abastecimento.  

É uma medida privada ou pública?  

Tem sido uma medida pública, desde que o Conselho da Cidade de Munique a iniciou.  

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

A Câmara Municipal de Munique implementou esta medida para abordar três questões principais. Em primeiro lugar, 
tentaram resolver a necessidade de casas de banho em espaços onde o acesso às mesmas era muito limitado. De 
facto, nenhum edifício ou local público aberto ao público fornecia casas de banho. Este era o caso de áreas verdes 
como parques, parques de skate ou parques infantis. Em segundo lugar, tentaram prestar atenção às necessidades 
de grupos vulneráveis, em particular pessoas com mobilidade limitada, pais e mães que precisam de cuidar das suas 
crianças, ou mulheres que querem sentir-se confortáveis e seguras em casas de banho públicas. Por estes motivos 
foram incluídas mesas de fraldas e aparelhos de chamadas de emergência. A Câmara Municipal também garantiu 
que as áreas exteriores imediatas fossem sempre iluminadas durante a noite. Em terceiro lugar, davam grande 
importância aos elevados padrões de higiene. Para além de lavatórios, saboneteiras e secadores de mãos, as casas 
de banho são automaticamente limpas após cada visita. Além disso, as verificações regulares e a limpeza extra são 
efetuadas pela equipa de limpeza. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Graças a esta boa prática e à sua descrição detalhada, esta medida será convenientemente adaptada e introduzida 
noutras cidades.  
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IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

Foi estabelecido um conjunto de critérios com especial foco nas pessoas com mobilidade limitada, instalações de 
troca de bebés para mães e pais, necessidades das mulheres e uso não comercial de áreas como parques de skate, 
parques infantis, etc. Os critérios foram então submetidos à Câmara Municipal para decisão e a implementação 
seguiu-se em breve.  

 

RESULTADOS  

O que resultou das atividades?  

Até agora, oito das 29 casas de banho públicas foram construídas com mais quatro planeadas para 2022. As outras 
vão ser construídas depois de se verificar a procura e o sucesso das existentes. Uma vez que o projeto ainda não está 
terminado, ainda não foi feita uma avaliação final.  

É uma atividade em curso, ou está concluída?  

Uma vez que ainda não foram construídas todas as 29 casas de banho, o projeto está em curso.  

   

FONTES  

https://stadt.muenchen.de/infos/oeffentliche-toiletten.html 

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/5695178  
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FOTOS 

 

Figura 16: © Christoph Mukherjee / HERING COMPANY GROUP 

  



JOGO EDUCATIVO: CONSTRUIR AMBIENTES INCLUSIVOS PARA TODAS AS GERAÇÕES 

 

48 

DIE NETTE TOILETTE  

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Muitas cidades e vilas na Alemanha e Suíça 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Como muitas vezes há falta de casas de banho em espaços públicos, os iniciadores e as iniciadoras do "Die Nette 
Toilette" (A casa de banho amigável) estabeleceram o objetivo de responder a esta necessidade. Através de uma 
aplicação é possível ter uma visão geral das casas de banho públicas nos bares, restaurantes e edifícios públicos que 
participam nesta iniciativa, para que as pessoas tenham melhor acesso às casas de banho. A aplicação fornece uma 
plataforma de cooperação entre os/as proprietários/as dos espaços e a administração da cidade. Os estabelecimentos 
participantes disponibilizam as suas casas de banho gratuitamente e, em troca, recebem uma compensação pelos 
seus gastos com fundos públicos. Desta forma, a cidade poupa dinheiro, os bares e restaurantes são apoiados e as 
pessoas têm maior acesso às casas de banho.  

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando?  

A aplicação foi desenvolvida por 'Die Nette Toilette' em 2014 e redesenhada em 2021. 

É uma medida privada ou pública?  

A aplicação é distribuída por uma agência privada de conceito e publicidade, mas os municípios divulgam e 
promovem a aplicação a nível local. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

Novas casas de banho públicas implicam altos investimentos para as cidades, e a sua limpeza e manutenção são 
muito caras. Este projeto reduz os custos para as cidades e pode apoiar os bares e restaurantes locais. A aplicação 
criou uma rede de casas de banho à disposição do público em geral. 

É escalável (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até utilizado 
noutras áreas?) 

Sim, porque é uma aplicação e não está ligado às condições locais de uma cidade ou vila. Já foi implementado em 
339 cidades e comunidades na Alemanha e 12 na Suíça.  

 

IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

O primeiro passo, normalmente, surge da decisão de uma autarquia local de implementar esta iniciativa na sua 
própria cidade ou vila. Segue-se uma procura por restaurantes e edifícios públicos (centros de educação para pessoas 
adultas, bibliotecas, etc.) que estejam dispostos a abrir as suas casas de banho ao público em geral. O departamento 
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responsável pelas compras públicas (pode ser o serviço de encomendas, o cartório, o departamento imobiliário, o 
departamento de turismo, o conselho municipal, o presidente da câmara, o conselho de seniores, etc.) irá então 
abordar quem fornece aplicação. Finalmente, os municípios encomendam panfletos, autocolantes, etc., para entregar 
aos membros dos espaços que cedem as casas de banho. Estes recebem, ainda, um código web para implementar a 
aplicação nas suas cidades ou vilas. 

 

 RESULTADOS 

O que resultou das atividades?  

Várias cidades e vilas já aderiram a esta iniciativa e consideram-na um sucesso completo não só devido à maior 
disponibilidade de casas de banho, mas também do ponto de vista turístico. Além disso, lojas e restaurantes 
beneficiam do projeto, ao nível financeiro e aumentam o seu perfil.  

É uma atividade em curso, ou está concluída?  

Está em curso, uma vez que cada vez mais cidades e comunidades estão a implementar este projeto.  

   

FONTES  

https://www.die-nette-toilette.de 

 

FOTOS 

 

Figura 17: Fonte: www.die-nette-toilette.de, (c) STUDIOO GmbH 

 

  

https://www.die-nette-toilette.de/
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Paragens de autocarro 

As paragens de autocarro são uma parte importante das infraestruturas urbanas. São uma vitrine para a vizinhança e 
podem servir como pontos de informação.  

O papel da comunicação pública tem vindo a crescer nos últimos anos, particularmente devido à necessidade de 
reduzir a poluição atmosférica nas cidades causada pelo uso excessivo do carro. Paragens de autocarro atrativas, 
acessíveis e confortáveis podem ser uma ótima forma de promover o transporte público. 

Numa cidade inclusiva, cada habitante deve ter acesso a uma paragem de autocarro a uma distância máxima de 10 
minutos a pé. 

A segurança é também uma questão importante a ter em conta quando se pensa em paragens de autocarros e 
transportes públicos modernos. Tecnologias inteligentes permitem uma melhor vigilância e resposta rápida no caso 
de um incidente alarmante. Uma boa iluminação é também essencial para manter a segurança e o conforto numa 
paragem de autocarro. 

“Transport for London” elaborou o Guia de Design Online para Paragens de Autocarros Acessíveis que dá 
recomendações e orientações sobre como desenhar ambientes de paragens de autocarros acessíveis. O Guia, que 
pode ser usado por outras organizações, pode ser descarregado aqui:  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-
guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%2
0as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure. 

 

Figura 18: © Fundação Voorall, Haia 

A lista seguinte contém medidas que podem apoiar as personagens do jogo BIG: 

 Abrigos de autocarro inteligentes, Worcester, Reino Unido (todas as personagens) 
 Paragens de autocarro verdes, Siemiatycze, Polónia (todas as personagens) 
 Formação para pessoas com andarilhos e cadeiras de rodas, Hanau, Alemanha (Denis) 
 Mobilidade em cidades inclusivas, Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und 

Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Alemanha (todas as personagens) 

  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:%7E:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:%7E:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:%7E:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
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PARAGEM INTELIGENTE PARA AUTOCARROS 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Worcester, Reino Unido 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

A procura de transportes públicos de qualidade não é uma nova necessidade. Os cidadãos e as cidadãs sempre 
precisaram dele e agora, com a preocupação de um ambiente mais saudável, tornou-se novamente uma medida 
importante para a redução do carbono. Para isso, o transporte público precisa de ser seguro e acessível. Além disso, 
as paragens de autocarro precisam de ser adaptadas e de se tornar informativas. As pessoas que as utilizam precisam 
de saber quais os autocarros que vão parar e a que horas, sentirem-se seguras e protegidas, especialmente aquelas 
acompanhadas por crianças. 

Para satisfazer esta necessidade, Worcester criou paragens inteligentes para autocarros, com materiais recicláveis que 
protegem da chuva, mas que também foram submetidos a um tratamento antibacteriano para garantir a sua 
segurança e limpeza. As paragens são adequadas para jovens e pessoas mais velhas. Há espaço suficiente para 
carrinhos de bebé, e as bicicletas podem ser guardadas lá. O ecrã interativo dá aos passageiros e às passageiras a 
informação necessária sobre os autocarros e os locais mais próximos das paragens de autocarro. 

Com informação em tempo real, tanto nas paragens como nos grandes ecrãs interativos, estes centros inteligentes 
dão aos e às viajantes toda a informação de que necessitam para as suas viagens. Iluminação inteligente, CCTV 
integrados, materiais resistentes a graffitis e revestimento antibacteriano, também proporcionam a quem viaja novos 
níveis de segurança e proteção. 

Cada centro possui uma tecnologia sustentável significativa, concebida para apoiar a política energética agregada e 
net-zero de Worcester. Alimentada em parte por dois painéis solares e uma turbina eólica vertical, cada paragem é 
feita de garrafas recicladas e pode ser completamente reciclada no final da sua vida útil. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

O município de Worcester, Reino Unido. 

É uma medida privada ou pública? 

Uma medida pública. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

A medida foi desenvolvida para resolver um problema antigo, através da aplicação de boas práticas, em ambientes 
saudáveis e amigos de todas as idades. Além disso, a preocupação com o ambiente torna a medida diferenciada e 
inovadora.  

É escalável (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até utilizado 
noutras áreas?) 
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Sim, é escalável, mas foi implementado como uma prática única até agora. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Paragens para autocarro alimentados por turbinas eólicas com iluminação inteligente e ecrãs interativos inovadores. 
Os abrigos foram submetidos a tratamentos antibacterianos e são feitos de garrafas recicladas. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

O espaço resultante é amigável para todas as idades. 

É uma atividade em curso, ou está concluída? 

É uma atividade em curso que está a ser implementada em Worcester, Reino Unido. As construções dos abrigos de 
autocarro começaram em Setembro de 2021. 

 

FONTES 

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk/  

 

FOTOS 

  

Figura 19: Fonte: www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk  

  

http://www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk
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PARAGENS DE AUTOCARRO VERDES 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Siemiatycze, Polónia 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

'Paragens de autocarro vivas ˗ Soluções ecológicas modernas' é o nome de um pequeno projeto de arquitetura verde 
implementado em Siemiatycze, uma pequena cidade no leste da Polónia, em 2017. Como parte deste projeto, foram 
construídas duas paragens de autocarros no centro da cidade, com um carácter moderno e novas funções amigas 
para quem viaja, em comparação com as soluções tradicionais.   

Paragens de autocarro cobertas de vegetação são uma forma inovadora de melhorar a qualidade do ar na cidade. As 
plantas que cobrem as paragens dos autocarros filtram o ar e ajudam a reduzir a poluição atmosférica. São também 
uma forma de regular a temperatura do ar. Nos dias quentes, a vegetação fornece abrigo, dando sombra e permitindo 
aos passageiros relaxar. Os telhados das paragens de autocarros também recolhem a água da chuva, o que facilitará 
a sua manutenção e reduzirá os custos operacionais. Também se espera que os telhados verdes atraiam insetos 
polinizadores benéficos. As paragens de autocarro vivas em Siemiatycze também têm outra função - fornecem 
informação sobre o ambiente e a natureza. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

O município de Siemiatycze. 

É uma medida privada ou pública? 

É uma medida pública. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, menciona os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Siemiatycze foi o primeiro município na Polónia onde estas paragens de autocarro foram construídas. Têm um 
tremendo efeito educativo, pois contêm grandes placas com informação sobre o ambiente e as alterações climáticas. 
Estas paragens de autocarro tornaram a cidade de Siemiatycze muito famosa e tiveram uma enorme cobertura de 
marketing.  

É escalável (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até utilizado 
noutras áreas?) 

Sim, é escalável. Já várias outras cidades construíram paragens de autocarro semelhantes, e muitas outras estão a 
planear seguir o exemplo.  

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 
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O projeto para introduzir paragens verdes no espaço da cidade foi realizado de Março a Junho de 2017.   

As paragens de autocarro têm uma estrutura muito moderna inspirada nas soluções usadas nas cidades Escandinavas. 
O núcleo da construção consiste em estruturas de aço com painéis e caixas de madeira colocados sobre elas. A 
essência desta solução é a vegetação sobre os elementos estruturais das paragens de autocarros, nomeadamente: 
hera, arbustos coloridos e flores. A verdura foi selecionada de tal forma que as plantas se complementam e mudam 
o seu aspeto com as estações do ano. À noite, as paragens dos autocarros são iluminadas por lâmpadas LED. 

Para manter a vegetação em boas condições, são realizadas tarefas básicas de manutenção como a fertilização, a 
rega e a monda. Se as plantas o requererem, são podadas para as proteger de pragas e doenças. 

As duas paragens de autocarro custam 70.000 PLN. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

Siemiatycze é uma das primeiras cidades na Polónia a ter paragens verdes de autocarros com plantas e flores. Estas 
paragens tornaram-se uma vitrina da cidade e uma valorização estética do seu espaço urbano. O projeto “Paragens 
de autocarro vivas - Soluções ecológicas modernas” podem servir de inspiração para outras cidades polacas em 
termos de utilização de infraestruturas verdes para a proteção do clima e adaptação às alterações climáticas. É 
também um bom exemplo do envolvimento do governo local na melhoria do ambiente e da qualidade de vida dos 
seus habitantes. 

É uma atividade em curso, ou está concluída? 

É uma atividade em curso. Está planeada a construção de mais paragens verdes de autocarro em Siematycze e outras 
cidades. 

 

FONTES 

https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/ 



JOGO EDUCATIVO: CONSTRUIR AMBIENTES INCLUSIVOS PARA TODAS AS GERAÇÕES 

 

56 

FOTOS 

 

Figura 20 https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/#&gid=1&pid=2 
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FORMAÇÃO PARA PESSOAS COM ANDARILHOS E CADEIRAS DE RODAS  

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Hanau, Alemanha 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

Uma formação para pessoas com andarilhos e cadeiras de rodas que envolvia: praticar a entrada e saída de 
autocarros, guardar os andarilhos em segurança enquanto viajam, usar cintos de segurança, e praticar como ficar em 
segurança enquanto um autocarro viaja a grande velocidade, etc. 

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando?  

Esta iniciativa foi lançada em 2018, em Hanau, no âmbito do projeto Erasmus+ Mobility Scouts, pelo Conselho da 
Terceira Idade. Foi muito bem recebida.  

É uma medida privada ou pública?  

Esta é uma oferta pública inserida no Grupo de Trabalho da Mobilidade do Conselho de Seniores e no Gabinete de 
Seniores da Cidade de Hanau. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

As pessoas que participaram na formação sobre mobilidade e cidades amigas da idade, reconheceram a necessidade 
das pessoas mais velhas com dificuldades de mobilidade utilizarem os transportes públicos e lançaram a iniciativa 
“Rollatortaining”. O objetivo da formação é fazer com que as pessoas se sintam mais seguras quando utilizam 
autocarros. 

É escalável (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até utilizado 
noutras áreas?) 

Esta iniciativa modelo tornou-se uma oferta recorrente que foi acessível em todos os bairros da cidade. Os e as 
potenciais participantes foram alertados/as para a oferta pelo Gabinete de Seniores, através de panfletos e cartazes 
em autocarros. 

 

IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

A organização e o registo foram feitos pelo Gabinete de Seniores da cidade de Hanau.  

Um abrangente curso de formação de segurança aguardava o público participante. Um membro da empresa de 
transportes explicou exatamente quais os aspetos que o público deveria ter em atenção, por exemplo, quando se 
entra num autocarro ou quando a pessoa condutora já iniciou a marcha quando os/as passageiros/as ainda não 
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estão sentados/as. Também foi possível praticar a colocação dos cintos de segurança com a cadeira de rodas e 
arrumar o andarilho de quatro rodas com segurança. O mesmo se aplicou ao comportamento correto em caso de 
travagem de emergência. Esteve sempre presente uma pessoa representante do Conselho de Seniores em cada 
sessão da formação. 

RESULTADOS  

O que resultou das atividades?  

Desde a pandemia COVID-19, a oferta já não existe. Neste momento, ainda não é certo se o treino será oferecido 
novamente, uma vez que o Conselho de Seniores foi reestruturado em 2021.   

É uma atividade em curso, ou está concluída? 

Em princípio, é uma iniciativa em curso. 

 

FONTES 

https://www.rmv.de/c/en/services/contact/mobility-training/  

https://www.hanau.de/mam/vk/2020/06_finale_freigabe_hsb_flyer_rollatorenschulung.pdf   

http://www.mobility-scouts.eu/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf   

 

FOTOS 
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A INICIATIVA “KOMMUNE INKLUSIV” E MOBILIDADE PARA TODAS AS 
PESSOAS 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Alemanha 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Com a iniciativa nacional “Kommune Inklusiv” (Município Inclusivo), a lotaria social Aktion Mensch e cinco municípios 
modelo querem tornar as sociedades locais mais inclusivas. O objetivo é assegurar que todas pessoas possam 
participar na vida social das cidades e municípios com igualdade de direitos e autodeterminação. 

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando?  

Em 2016, a lotaria social Aktion Mensch procurou cidades modelo e municípios através da abertura de um concurso 
público, sendo que 129 municípios se candidataram. Em conjunto, intervenientes locais planeiam projetos, medidas 
e instrumentos para criar sociedades inclusivas. Implementam soluções em conjunto e trabalham para garantir que 
estas tenham um efeito duradouro e que o sucesso seja permanente. 

É uma medida privada ou pública?  

Ambos. Aktion Mensch é a maior organização privada de financiamento na Alemanha e apoia projetos sociais para 
pessoas com e sem deficiência. Coopera estreitamente com instituições públicas, tais como ministérios e 
universidades. Os municípios participantes são organismos públicos. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

A iniciativa “Kommune Inklusiv” foi lançada porque o Aktion Mensch estabeleceu como objetivo implementar a 
inclusão e promover a participação dos seus grupos-alvo, dado que consideram que estes fatores são particularmente 
relevantes onde as pessoas vivem, trabalham e passam os seus tempos livres juntas. É por isso que, após discussões 
com representantes municipais e organizações de trabalho social, lançaram esta iniciativa para fazer a diferença a 
nível local. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O projeto modelo termina em 2023, mas a lotaria social também apoia projetos noutras cidades, enquadrados 
noutros concursos abertos à apresentação de propostas. 

   

IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  
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Os municípios modelo levaram a cabo diferentes projetos. No município modelo de Erlangen, por exemplo, foram 
criados o grupo de trabalho sobre solidão e um curso sobre a utilização de smartphone e tablet para pessoas mais 
velhas com deficiência auditiva. 

Em todos os municípios modelo, os projetos foram levados a cabo através da construção de redes heterogéneas em 
conjunto com intervenientes locais. A participação e o empoderamento de todas as pessoas envolvidas 
desempenham um papel importante neste trabalho. 

A lotaria social apoia o trabalho a nível local, não só financeiramente mas também com cursos de formação, apoio 
ao processo e oportunidades de troca de ideias com outros municípios. 

  

RESULTADOS  

O que resultou das atividades?  

Outras cidades e municípios podem beneficiar dos resultados dos municípios modelo. Por exemplo, as experiências 
da iniciativa “Kommune Inklusiv” estão incorporadas no manual de implementação prática dos municípios inclusivos 
(disponível em alemão): https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/praxis-handbuch-inklusion 

Um dos resultados é a lista de verificação dos aspetos da mobilidade que devem ser considerados nas cidades 
inclusivas (pessoas com problemas de mobilidade, deficiências, e crianças pequenas): 

Num município inclusivo, a mobilidade assemelha-se ao seguinte: 

 As vias pedonais e ciclovias são suficientemente largas e seguras. Têm passeios mais baixos, um sistema 
de orientação para pessoas cegas, e estão em boas condições. Estão livres de carros estacionados, locais 
de construção ou caixotes do lixo. As pessoas com carrinhos de bebé, cadeiras de rodas, andarilhos ou 
em triciclos podem passar por todo o lado sem qualquer problema. 

 As paragens de autocarro e comboio não têm barreiras: horários, horas de chegada e atrasos são 
mostrados em grandes painéis informativos. Há também anúncios feitos através de altifalantes, e um 
suporte adicional é realizado através de aplicações fáceis de usar para telemóveis. 

 Todas as pessoas podem entrar nos autocarros e comboios sem problemas: as portas são largas e o 
embarque é possível à altura do lancil. 

 Há alguém para apoiar qualquer pessoa que precise desta ajuda enquanto caminha. 
 Os elétricos e autocarros, de tamanho adequado, são fiáveis e circulam pelo menos duas vezes por hora, 

mesmo nas zonas rurais e aos fins-de-semana. Onde quer que os comboios e os grandes autocarros 
programados não vão, porque não é economicamente viável, usam-se veículos mais pequenos para os 
locais remotos, tais como os miniautocarros elétricos, incluindo os autónomos. 

 Nas cidades, são disponibilizados pequenos veículos elétricos autónomos que são usados como táxis.  
 O transporte público é complementado por outros meios de transporte amigos do ambiente, como a 

partilha de carros ou bicicletas de aluguer. Estes estão disponíveis em estações públicas na cidade e 
também nas áreas rurais. 

 “Há lugares de estacionamento suficientes para pessoas com deficiência e para famílias com crianças 
pequenas. As restantes pessoas condutoras devem ser cuidadosas e deixar vagas livres. Todos e todas 
podem estacionar os seus carros e motas em lugares visíveis e bem iluminados". (Aktion Mensch: 10 
Ideen für eine inklusive Stadt) 

Como projeto modelo para uma sociedade inclusiva, “Kommune Inklusiv” tem sido cientificamente acompanhado 
por investigadores/as das Universidades de Frankfurt/Main e Marburg que estão a avaliar o impacto das iniciativas. 
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É uma atividade em curso, ou está concluída?  

Aktion Mensch irá apoiar os municípios modelo de Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd e 
Verbandsgemeinde Nieder-Olm até ao final de Junho de 2023. 

   

 FONTES  

https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv  

Brochura sobre a monitorização científica (em língua alemã): https://delivery-aktion-
mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/wissenschaftliche-begleitung-kommune-inklusiv.pdf?v=336ace18  

Acompanhamento científico: https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/initiative-kommune-
inklusiv/wissenschaftliche-begleitung 

Aktion Mensch: 10 Ideen für eine inklusive Stadt (em língua alemã): https://www.aktion-mensch.de/kommune-
inklusiv/praxis-handbuch-inklusion/verstetigung/vision-inklusive-stadt/entwuerfe-visionen   
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Centros sociais e de saúde 

De acordo com o enquadramento de 15 minutos da cidade, cada habitante deve ter a oportunidade de ter as suas 
necessidades de cuidados de saúde primários satisfeitas num raio de 15 minutos, a pé ou de bicicleta. Por outras 
palavras, o acesso aos cuidados de saúde primários deve ser providenciado em cada vizinhança. Há um 
reconhecimento generalizado de que os cuidados de saúde primários são a “porta de entrada” dos sistemas de saúde 
e fornecem a base para reforçar as funções essenciais de saúde pública para lidar com crises como a COVID-19. 

Os centros sociais estão a tornar-se cada vez mais importantes nas cidades inclusivas. Espaços onde os e as habitantes 
se podem encontrar e socializar estão a ser criados cada vez com mais frequência. Um exemplo muito bom são as 
bibliotecas, que evoluíram de lugares de leitura silenciosos para lugares vibrantes de interação e troca comunitária. 

 

Aqui irás encontrar alguns exemplos interessantes de soluções de saúde e sociais: 

 Associação Barracões de Homens Irlandeses, com mais de 400 locais em todo o país, Irlanda  
 Fundação Rede de Companhia, Países Baixos (Stichting Buddynetwerk) (todas as personagens) 
 Uma biblioteca amigável para acolher pais solteiros (todas as personagens) 
 Biblioteca de Gouda, ponto de encontro contra a solidão, Gouda, Países Baixos (todas as 

personagens) 
 Jogo de tabuleiro familiar – ativando pessoas com demência e integrando a família, Polónia (Ewa, 

Waldemar e a sua filha, Peter) 
 Filmes para pessoas com demência, Alemanha (Ewa) 
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ASSOCIAÇÃO DE BARRACÕES DE HOMENS IRLANDESES (IRISH MEN’S SHEDS 
ASSOCIATION) 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS  

Mais de 400 localizações em todo o país, Irlanda 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Os barracões para homens oferecem um recurso holístico não clínico para apoiar a saúde física, mental, social e 
espiritual positiva. A associação envolve os homens locais de uma forma acolhedora, solidária e propositada. Os 
barracões masculinos são ambientes informais únicos nas suas comunidades. Alguns acolhem encontros sociais, 
outros oferecem programas desportivos, outros oferecem a oportunidade de desenvolver uma nova habilidade, por 
exemplo, construir um barco, realizar aulas de fotografia e de arte, ensinar habilidades digitais, aprender a reparar 
mobiliário ou fazer trabalhos em metal e madeira, organizar grupos de caminhadas, etc.  

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando?  

Os Barracões dos Homens começaram como um projeto-piloto em 2009. Uma associação nacional, a Associação de 
Barracões de Homens Irlandeses, foi formada dois anos mais tarde, após o sucesso e a rápida expansão do projeto. 
Esta Associação foi inspirada por um programa já existente de Barracões Masculinos que já era bem sucedido na 
Austrália. O seu presidente irlandês, Michael D. Higgins, tem sido um patrono da Associação de Barracões de Homens 
Irlandeses desde 2013. Em 2018, a Associação recebeu um Prémio de Cidadão Europeu. Em 2019/2020 foi uma 
vencedora, entre doze, do Campeonato dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Governo Irlandês.  

É uma medida privada ou pública?  

Esta é uma organização sem fins lucrativos que opera e envolve voluntários a nível local. A organização nacional é 
financiada pelo Governo da Irlanda através do Departamento de Desenvolvimento Rural e Comunitário.  

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes.  

Os Barracões dos Homens “lutam por um futuro no qual todos os homens tenham a oportunidade de manter e 
melhorar o seu bem-estar nos seus próprios termos e dentro das suas próprias comunidades”. O projeto está 
disponível em múltiplas comunidades por todo o país (mais de 400). As pessoas podem ser socialmente prescritas 
para se juntarem ao seu barracão masculino local ou podem optar por aderir se isso lhes agradar. Cada barracão 
masculino é único, com uma grande variedade de projetos a serem oferecidos dentro do próprio. As atividades em 
oferta são concebidas para encorajar o envolvimento, amizade, combate ao isolamento e solidão, entre outros 
benefícios sociais. Alguns barracões masculinos oferecem atividades físicas, cozinha saudável, ou atividades 
semelhantes que visam melhorar a saúde e o bem-estar.  Vários relatórios sobre a saúde e o bem-estar dos homens 
destacam os benefícios dos barracões masculinis. “Sheds for Life” é um projeto apoiado pelo HSE (Health Services 
Executive) Health Ireland Framework e pelo Health Ireland Men 2017-2019 National Men's Health Action Plan. É “uma 
abordagem inovadora que responde ao crescente apelo para programas de promoção da saúde específicos de 
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género que visam mudanças no estilo de vida e no comportamento de saúde dos homens.” 
(https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/) 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O que começou como um projeto-piloto em Tipperary, Irlanda, cresceu agora para mais de 360 Barracões para 
Homens na República da Irlanda e mais de 450 Barracões para Homens na ilha da Irlanda com mais de 12.000 homens 
a visitar semanalmente. Este foi um projeto replicado das melhores práticas na Austrália e tem o potencial de ser 
adotado noutros países também.  

  

IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

A Associação de Barracões de Homens Irlandeses representa e apoia os Barracões Masculinos e Voluntários locais. 
Fazem-no oferecendo documentos de orientação, recursos e informação, partilhando notícias, desenvolvendo 
parcerias e fornecendo apoio geral. Se uma comunidade quiser organizar um Barracão para Homens, pode contactar 
a Associação Nacional que oferecerá orientação e recursos sobre o que é necessário para o criar, incluindo a 
documentação exigida por lei (como um exemplo de Constituição, etc.). A Associação Nacional tem uma equipa de 
apoio que oferece recursos e ajuda sobre como operar um Barracão, como presidir a reuniões, como obter um seguro 
para o Barracão, etc. (ver https://menssheds.ie/setting-up-a-shed/). Através dos canais nacionais das redes sociais e 
de um website nacional, os vários Barracões para Homens estão ligados entre si e podem trocar informações.  

  

RESULTADOS  

O que resultou das atividades?  

Tem havido várias melhorias de saúde para os homens em diferentes níveis, tanto física como psicologicamente. 
Além disso, o conhecimento geral sobre diferentes tópicos de saúde tem aumentado.  

É uma atividade em curso, ou está concluída?  

Este é um projeto em curso em múltiplos locais. As atividades oferecidas nos Barracões dos Homens são muito 
diversas. No entanto, por vezes, os Barracões dos Homens de mais do que uma localização ou dentro de uma região 
oferecem atividades de grupo que alargam o envolvimento para além do seu Barracão local.  

    

FONTES  

https://menssheds.ie/ 

https://www.facebook.com/irishmensshedsassociation  

https://menssheds.ie/wp-content/uploads/2021/06/Sheds-for-Life-impact-report-june-21.pdf 

https://youtu.be/znE2iopfJAU 

https://youtu.be/oHnPrrtyY-0  

https://menssheds.ie/covid-guidelines/?fbclid=IwAR1XPTMxlA4W-
qlR8i1dIYS0Mrerjo_hq5FZVltk3hQbYgVfgIgaZ26c2u4 
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https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/ 

https://menssheds.ie/setting-up-a-shed/ 

https://www.facebook.com/245895395916071/photos/a.246459842526293/1309217666250500/  

https://youtu.be/-ety268zRIQ 

https://youtu.be/R3la_cXRVzs  

  

O relatório completo sobre os resultados está disponível aqui https://menssheds.ie/wp-
content/uploads/2021/06/Sheds-for-Life-impact-report-june-21.pdf  

Para o webinar de lançamento ver: https://youtu.be/znE2iopfJAU 
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FUNDAÇÃO REDE DE COMPANHIA (STICHTING BUDDYNETWERK) 

 

LOCALIZAÇÃO 

Países Baixos 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

A Fundação Rede de Companhia combina pessoas voluntárias (buddies) com os seguintes públicos: adultos/as ou 
jovens entre os 5 e os 18 anos com uma doença crónica e/ou potencialmente fatal, adultos/as que sofrem de 
demência, se sentem sozinhos, têm uma rede social muito pequena ou que têm uma deficiência visual. Os buddies 
são pessoas neerlandesas que se voluntariam para apoiar e ajudar estas pessoas numa base principalmente 
individual. Os e as buddies oferecem um ouvido atento, um compromisso sério, tempo e atenção tanto para as 
preocupações diárias como para as mais especiais. O objetivo da Rede é oferecer cuidados informais. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Os buddies são combinados com pessoas pela Fundação Rede de Companhia (Buddy Network Foundation), uma 
organização profissional de voluntários/as fundada em 1988. 

É uma medida privada ou pública? 

Uma Fundação apoiada por diferentes fundos. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Espera-se que um número crescente de pessoas mais velhas envelheça no domicílio. Nos Países Baixos, muitos lares 
residenciais foram gradualmente eliminados nos últimos anos, criando uma lacuna entre o envelhecimento em casa 
e os cuidados institucionais. A maioria das pessoas mais velhas, particularmente as que vivem independentemente, 
não necessitam de cuidados e apoio contínuo. No entanto, o envelhecimento no domicílio pode levar a um 
isolamento extremo.  

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

A Fundação Rede de Companhia trabalha em diferentes cidades. Nos Países Baixos, existem vários projetos diferentes 
de buddies. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

A Fundação Rede de Companhia combina pessoas voluntárias (buddies) com os seguintes públicos: adultos/as ou 
jovens entre os 5 e os 18 anos com uma doença crónica e/ou potencialmente fatal, adultos/as que sofrem de 
demência, se sentem sozinhos, têm uma rede social muito pequena ou que têm uma deficiência visual. A Fundação 
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dá formação e orienta os/as voluntários/as durante o processo. Estes/as comprometem-se durante pelo menos um 
ano e entre duas a quatro horas a cada duas semanas. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

O objetivo é o contacto pessoal, prestando particular atenção ao que - nesse momento - é importante para o/a 
cliente. Para além deste foco nas perceções relativas a uma doença ou solidão, por exemplo, existe a oportunidade 
de realizar atividades partilhadas, fortalecendo e alargando assim a rede social e o envolvimento social do/a cliente.  

É uma atividade em curso, ou está concluída?  

Este é um projeto em curso. 

 

FONTES 

https://www.buddynetwerk.nl/ 

 

  

https://www.buddynetwerk.nl/
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UMA BIBLIOTECA AMIGÁVEL PARA ACOLHER PAIS SOLTEIROS  

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS 

Aarhus, Dinamarca 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Muitas vezes, pais e mães querem socializar ou procurar lugares agradáveis para ver arte, encontrar pessoas ou ler 
um livro. As bibliotecas são espaços onde estas atividades podem ser realizadas. Entretanto, estes lugares precisam 
de ser adaptados. Por um lado, para os carrinhos de bebé e, por outro, para zonas tranquilas para as quais os e as 
bebés possam estar quando estão a chorar.  

A biblioteca no Dokk1 é um centro de conhecimento e cultura que difunde e faz com que uma variedade de meios 
de comunicação social ganhe vida através de géneros e formatos. A biblioteca é a casa dos cidadãos e das cidadãs. 
Dokk1 tem inúmeras instalações para atividades sociais, atividades associativas e de networking, designadamente: 
salas de projeto, células de estudo, media, café, salas de ensino, halls, atividades e espaços multifuncionais e, por 
último mas não menos importante, as suas muitas áreas abertas informais. O edifício é um santuário flexível e 
dinâmico para todas as pessoas em busca de conhecimento, inspiração e desenvolvimento pessoal, ou seja, um 
ambiente de aprendizagem aberto e acessível promovendo a democracia e um sentido de comunidade. 

Em cada fase do desenvolvimento do Dokk1, a acessibilidade tem tido uma elevada prioridade, nomeadamente ao 
nível da acessibilidade física, design de interiores, mobiliário e acessórios, uso de novas tecnologias. Por esta razão, ir 
para a biblioteca com um carrinho de bebé é uma tarefa simples. 

Esta biblioteca oferece alguns eventos recorrentes para crianças e famílias. Um deles é o “Grupo de Brinquedos do 
Pai”, um lugar onde os pais e as suas crianças de 0-3 anos se podem encontrar e ser inspirados/as por novas ideias 
de atividades. A biblioteca oferece diferentes atividades para bebés e crianças, com locais especiais para pais e mães 
ficarem e brincarem com eles/as sem incomodar outras pessoas. 

Este projeto destaca-se pela construção do edifício e dos seus serviços, após consulta pública com a população, 
reconhecendo as suas necessidades e desejos. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Município de Aarhus, 2015. 

É uma medida privada ou pública? 

Uma medida pública. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

A ideia de criar este espaço foi inspirada pelas boas práticas de construção de ambientes saudáveis e amigáveis para 
todas as idades. A biblioteca é um grande espaço com inúmeros serviços e está verdadeiramente aberta a todos os 
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membros da comunidade. Todos os princípios e soluções de design foram por isso desenvolvidos com o objetivo de 
acesso livre e igual para todas as pessoas. 

Foi criado para ser um espaço urbano de troca e partilha de conhecimento. Dokk1 oferece espaço para a 
contemplação e o conhecimento. É um edifício atraente, inteligente e interativo que suporta o desejo de aprender e 
experimentar. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Sim, a ideia por detrás disto é escalável. Foi feito um enorme investimento na Biblioteca Aarhus. O foco principal 
desta boa prática é o serviço oferecido, no qual pais solteiros partilham experiências e atividades relacionadas com 
as suas crianças. No entanto, outros pontos são muito importantes, pois ouvir as pessoas, conhecer as suas 
necessidades e implementar soluções, quando possível, é uma boa prática para outros centros sociais semelhantes. 
Não é por acaso que foi criado um lugar para os pais solteiros partilharem experiências e brincarem com as suas 
crianças. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

O que foi feito e como? 

Um ambiente amigável para todas as idades, onde os carrinhos de bebé podem ser facilmente manobrados e espaço 
para os estacionar. Serviços que satisfazem as necessidades da população, incluindo um dia em que os pais solteiros 
se podem encontrar e partilhar experiências e atividades com as suas crianças. 

 

RESULTADOS 

O que resultou das atividades? 

O resultado é um espaço amigável para todas as idades. 

Quando? É uma atividade em curso, ou está concluída? 

É uma atividade contínua que foi implementada em Aarhus, Dokk 1 Library. 

 

FONTES 

https://dokk1.dk/  

 

FOTOS 
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Figura 21: Fonte: https://dokk1.dk/ 

 

Figura 22: Fonte: https://dokk1.dk/ 
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Figura 23: Fonte: https://dokk1.dk/ 
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JOGO DE TABULEIRO FAMILIAR QUE ATIVA PESSOAS COM DEMÊNCIA E 
INTEGRA A FAMÍLIA 

  

LOCALIZAÇÃO, PAÍS  

Polónia  

  

DESCRIÇÃO GERAL 

 'Wrota pamięci' é um jogo familiar criado por uma psicóloga e uma fundadora de uma creche privada para pessoas 
com doenças neurodegenerativas. 

O objetivo do jogo é ativar a pessoa que sofre de demência e integrar a família em torno do indivíduo dependente. 
O jogo ajuda a fortalecer as relações dentro da família, passando o tempo livre em conjunto, conhecendo as 
possibilidades e limitações da pessoa com demência e melhorando as capacidades de comunicação na família. Apoia 
a criação de um ambiente de segurança e confiança entre cuidadores/as. Pode ser uma ferramenta para abrandar os 
processos da doença e apoiar o processo de diagnóstico. Tem um papel terapêutico, pois estimula as funções 
cognitivas do indivíduo com demência: desde funções sociais, funções da linguagem, pensamento abstrato, 
conhecimento geral, memória, orientação, concentração e atenção. 

 

FACTOS CHAVE 

Quem introduziu esta medida? Quando? 

 A 'Wrota pamięci' foi criada pela Dra. Joanna Szczuka, psicóloga, e Marzena Wójcicka, fundadora da primeira creche 
privada para pessoas com doenças neurodegenerativas na Polónia.  

O jogo foi criado por pessoas associadas, pessoal ou profissionalmente, aos indivíduos com doenças 
neurodegenerativas e às suas famílias. 

É uma medida privada ou pública? 

Uma iniciativa privada realizada com a ajuda de fundos da UE. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

O jogo serve as pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas (condições após um AVC, doença de Alzheimer, 
demência vascular, e outras), bem como as suas famílias e quem presta os cuidados. Também pode ser usado com 
sucesso em famílias afetadas por outras doenças ou que não lidem com nenhuma doença. 

O jogo é uma resposta às necessidades descritas pelas pessoas que experimentam demência nas suas famílias e 
procuram ferramentas valiosas para passar tempo em casa com elas. É também o resultado da visão de uma 
ferramenta que apoia perfeitamente uma instalação que fornece assistência diária a pessoas com doenças 
neurodegenerativas, assim como uma ferramenta de apoio a especialistas no diagnóstico de pessoas com demência. 
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É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

O jogo foi criado em polaco mas pode ser facilmente traduzido para outras línguas. 

 

IMPLEMENTAÇÃO (O QUE FOI FEITO E COMO?) 

O jogo está disponível para compra (em polaco) no seguinte website: wrotopamieci.pl 

 

RESULTADOS 

As opiniões das pessoas que jogaram o jogo indicaram a criação de uma boa atmosfera, oportunidades para conhecer 
melhor as outras pessoas que estão a jogar, e apoio nos processos de pensamento. 

É uma atividade em curso, ou está concluída? 

Pode ser uma atividade recorrente. 

 

FONTES 

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/ 

 

FOTOS 

 

 

Figura 24: © Marzena Wójcicka 

  

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/
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FILMES PARA PESSOAS COM DEMÊNCIA 

 

LOCALIZAÇÃO, PAÍS  

Alemanha 

  

DESCRIÇÃO GERAL 

Os materiais oferecidos por ILSES WEITE WELT abordam diretamente a vida emocional das pessoas com demência. 
Por exemplo, “Um Dia no Parque dos Animais” é um filme que convida as pessoas a percorrer uma viagem visual e 
auditiva de descoberta, despertando memórias de crianças risonhas e peles macias - para momentos partilhados de 
felicidade e união ao nível dos olhos. 

 

FACTOS CHAVE  

Quem introduziu esta medida? Quando? 

Esta iniciativa foi lançada em 2010 por Sophie Rosentreter, uma conhecida personalidade dos media alemães que se 
tornou uma “embaixadora da demência”. Depois de cuidar da sua avó que sofria de demência, partilha com outras 
pessoas as suas experiências e conhecimentos de cuidar de uma pessoa demente.  

É uma medida privada ou pública?  

A empresa produtora e a editora através da qual os produtos são distribuídos são organizações privadas. 

Qual é o contexto deste exemplo de boa prática? Por favor, mencione os aspetos políticos, socioeconómicos, 
tecnológicos e/ou geográficos relevantes. 

Segundo a Associação Alemã para a Demência (Deutsche Alzheimergesellschaft e.V.), cerca de 1,6 milhões de pessoas 
na Alemanha são afetadas pela demência. Por isso, existe a necessidade de fornecer informações e materiais aos/às 
cuidadores/as formais e informais, às famílias e às próprias pessoas com demência, a fim de abordar e tratar a doença 
da melhor forma possível. A empresa de produção ILSES WEITE WELT fornece materiais de aprendizagem através de 
uma abordagem especial, emocional e holística. 

É escalável? (o exemplo foi implementado como uma prática única, como uma prática diária ou foi até 
utilizado noutras áreas?) 

Existe agora uma vasta gama de filmes e cartões fotográficos de acompanhamento, mas também outros materiais e 
materiais de aconselhamento para quem cuida. Os filmes estão também disponíveis numa videoteca online. 

 

IMPLEMENTAÇÃO  

O que foi feito e como?  

Os materiais de aprendizagem fornecidos por ILSES WEITE WELT consistem em diferentes filmes, cartões e livros 
sobre demência e cobrem uma vasta gama de diferentes abordagens e tópicos. Através dos filmes e imagens que 
são fornecidos por ILSES WEITE WELT, diferentes sentimentos e emoções estão a ser estimulados, cativando assim 
memórias de pessoas com demência e facilitando conversas. 
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RESULTADOS  

O que resultou das atividades?  

A iniciativa foi lançada para pessoas com demência e para quem cuida destas, e já recebeu vários prémios. Muitos 
dos materiais, tais como filmes e cartões fotográficos de acompanhamento, funcionam sem o uso de linguagem e 
podem, por isso, ser utilizados num contexto internacional. Os filmes são feitos à medida das necessidades das 
pessoas com demência e são acompanhados por música clássica. 

É uma atividade em curso, ou está concluída?  

Não há informação pública disponível sobre projetos de produção planeados/em curso, mas a fundadora da 
iniciativa, Sophie Rosentreter, ainda está muito empenhada nesta edição e trabalha como consultora e publica vídeos 
de código aberto sobre vários tópicos de cuidados para a companhia de seguros de saúde alemã 'DAK'. 

    

FONTES  

Deutsche Alzheimergesellschaft: https://www.deutsche-
alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf  

https://ilsesweitewelt.de/produkte  

https://www.sophierosentreter.de/videos 

https://www.deutsche-
alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf  

Mais informações: https://www.sophierosentreter.de/videos 
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