
Módulo 1: Materiais do Conteúdo

1: ENVELHECIMENTO ATIVO E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO

A população europeia está a envelhecer rapidamente. Havia 101,1 milhões de idosos com 65
anos ou mais a viver na UE-28 no início de 2018, ou seja 19,7 % da população total (EUROSTAT).
O número de pessoas idosas na União Europeia (UE) deverá seguir uma trajetória ascendente,
atingindo um pico de 149,2 milhões de habitantes (28,5% da população total) em 2050 (ver Mapa
1 para a distribuição das pessoas idosas na UE e Figura 2 para as pirâmides etárias projetadas na
UE em 2050, em comparação com 2019). O envelhecimento da população é o resultado de uma
queda a longo prazo das taxas de fertilidade (atingindo 1,55 nascimentos vivos por mulher em
2018 na UE) e do aumento da esperança de vida (atingindo 81,0 anos em 2018 na UE).

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/11071/active-and-healthy-ageing/?id=4203
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A Organização Mundial de Saúde adotou o termo "envelhecimento ativo" para indicar o processo
para alcançar esta visão.

O que é o "Envelhecimento Ativo"?
O envelhecimento ativo é o processo de otimização de oportunidades para a saúde, participação
e segurança, a fim de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem.
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/ageing-healthy-ageing-and-functional-ability
O envelhecimento ativo aplica-se a pessoas individualmente e a grupos. Permite aos indivíduos
descobrir o seu potencial para a saúde física, social e mental durante a sua vida e participar na
sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades, ao mesmo tempo que
lhes dá proteção, segurança e cuidados quando precisam de ajuda.
A palavra "ativo" refere-se à participação contínua em negócios sociais, económicos, culturais,
espirituais e cívicos e não apenas à capacidade de ser fisicamente dinâmico ou de ter um lugar
no mercado de trabalho. Os idosos que se reformam do trabalho e aqueles que estão doentes ou
têm deficiências podem ainda ser contribuintes dinâmicos para as suas famílias e comunidades.
O envelhecimento ativo quer prolongar a esperança de vida saudável e de boa qualidade de vida
para todas as pessoas à medida que envelhecem, incluindo as que são frágeis, têm uma
deficiência e necessitam de cuidados.
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8631734.pdf

Exemplo de setores relacionados com os sinónimos do envelhecimento ativo:
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https://www.researchgate.net/figure/The-Key-Role-of-Active-Ageing_fig2_249315099

Apresentação do envolvimento europeu na promoção do envelhecimento ativo.

Destaque. A Parceria Europeia de Inovação (PEI) sobre Envelhecimento Ativo e Saudável (EAS) é
uma iniciativa experimental que proporciona aos seus principais interessados (utilizadores finais,
autoridades públicas, indústria) um fórum no qual podem cooperar, unidos em torno de uma
visão comum que valoriza os idosos e a sua contribuição para a sociedade, identificar e
ultrapassar potenciais barreiras à inovação e mobilizar instrumentos. A PEI sobre a EAS
concentra-se:

✔ permitir aos cidadãos da UE levar uma vida saudável, ativa e independente
enquanto envelhecem;

✔ melhorar a sustentabilidade e eficiência dos sistemas sociais e de cuidados de
saúde;

✔ impulsionar e melhorar a competitividade dos mercados de produtos e serviços
inovadores, respondendo ao desafio do envelhecimento tanto a nível da UE como a
nível global, criando assim novas oportunidades para as empresas.
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Este objetivo será realizado nas três áreas de prevenção e promoção da saúde, cuidados e cura, e
vida ativa e independente das pessoas idosas.
https://www.healthyageing.eu/?q=european-policies-and-initiatives

JÁ CONHECE OS VALORES EUROPEUS?
Os valores da UE são comuns aos países da UE numa sociedade em que prevalecem a inclusão,
a tolerância, a justiça, a solidariedade e a não discriminação. Estes valores são uma parte
integrante do nosso modo de vida europeu:
Dignidade humana. A dignidade humana é inviolável. Deve ser respeitada, protegida e constitui
a verdadeira base dos direitos fundamentais.
A liberdade. A liberdade de circulação dá aos cidadãos o direito de circular e residir livremente
no seio da União. As liberdades individuais como o respeito pela vida privada, a liberdade de
pensamento, religião, reunião, expressão e informação são protegidas pela Carta dos Direitos
Fundamentais da UE.
Democracia. O funcionamento da UE é baseado na democracia representativa. Ser um cidadão
europeu significa também gozar de direitos políticos. Cada cidadão adulto da UE tem o direito
de se apresentar como candidato e de votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Os
cidadãos da UE têm o direito de se apresentar como candidatos e de votar no seu país de
residência, ou no seu país de origem.
Igualdade. A igualdade é sobre a igualdade de direitos para todos os cidadãos perante a lei. O
princípio da igualdade entre mulheres e homens está subjacente a todas as políticas europeias e
é a base da integração europeia. Aplica-se em todas as áreas. O princípio da igualdade de
remuneração por trabalho igual tornou-se parte integrante do Tratado de Roma em 1957.
Embora ainda existam desigualdades, a UE tem feito progressos significativos.
Estado de direito. A UE é baseada no Estado de direito. Tudo o que a UE faz baseia-se em
tratados, voluntária e democraticamente acordados pelos seus países da UE. O direito e a justiça
são defendidos por um sistema judicial independente. Os países da UE atribuíram jurisdição final
ao Tribunal de Justiça Europeu, cujos acórdãos têm de ser respeitados por todos.
Direitos Humanos. Os direitos humanos são protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais
da UE. Estes abrangem o direito a estar livre de discriminação com base no sexo, origem racial ou
étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, o direito à proteção dos seus
dados pessoais, e ou o direito a ter acesso à justiça.
https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/

O que é a Aprendizagem ao Longo da Vida?
No Knowledge Hub do fornecedor da plataforma de aprendizagem Valamis, pode encontrar uma
explicação abrangente da aprendizagem ao longo da vida:
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"A aprendizagem ao longo da vida é uma forma de educação de iniciativa própria que se centra no
desenvolvimento pessoal. Embora não exista uma definição padronizada de aprendizagem ao longo da
vida, geralmente tem sido tomada como referência a aprendizagem que ocorre fora de uma instituição
educativa formal, tal como uma escola, universidade ou formação empresarial.
No entanto, a aprendizagem ao longo da vida não tem necessariamente de se restringir à aprendizagem
informal. É melhor descrita como sendo voluntária com o objetivo de alcançar a realização pessoal. Os
meios para o conseguir poderiam resultar em educação informal ou formal. [...]
Reconhece que os seres humanos têm um impulso natural para explorar, aprender e crescer e
encoraja-nos a melhorar a nossa própria qualidade de vida e sentido de autoestima".

Alguns exemplos de iniciativas de aprendizagem ao longo da vida:

● Desenvolver uma nova habilidade/aptidão (pintura, costura, programação, falar em público, etc.)
● Estudo autodidata (aprendizagem de uma nova língua, etc.)
● Praticar um novo desporto ou atividade (artes marciais, escalada, equitação, etc.)
● Aprender a utilizar uma nova tecnologia (dispositivos inteligentes, novas aplicações de so�ware,

etc.)
● Adquirir novos conhecimentos (fazer um curso de autointeresse através de educação a distância

ou curso em sala de aula)
● Desenvolvimento de competências pessoais transversais (curso de meditação, grupos de

crescimento pessoal, etc.) https://www.valamis.com/hub/lifelong-learning

No seu artigo “Non si smette mai dʼimparare, o lifelong learning” (Nunca pare de aprender, ou
aprendizagem ao longo da vida), Angela Carta fornece este gráfico dos benefícios da aprendizagem ao
longo da vida:
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2.  WORKSHOP E APRESENTAÇÃO: OS PILARES DE UM ENVELHECIMENTO ACTIVO BEM SUCEDIDO
Crie salas separadas na plataforma que pretende utilizar.
Os participantes são divididos em grupos. O objetivo destes grupos de trabalho será escrever os pilares
para a correta promoção do envelhecimento ativo e o possível cenário futuro de uma sociedade mais
empenhada. Uma pessoa em cada sala/grupo escreverá um documento simples (palavra, power point,
outras ferramentas de apresentação, se conhecidas) e partilhará o ecrã para que outros participantes
possam ver o que o grupo inteiro está a reunir.
Percurso:

● Necessidades/desejos
● Oferta do território
● Possibilidades/obstáculos
● Recursos
● Que consequências?

3. APRESENTAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS ATRAVÉS DE WEBSITES
Apresentação das melhores práticas de toda a Europa:
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Udine, Itália
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Praga, República Checa
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Estocolmo, Suécia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-Atividade-after-80-in-stockholm,-sweden 
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