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HABITAÇÃO COLABORATIVA

ENVELHECER JUNTOS
EM COMUNIDADE
É POSSÍVEL
TEXTO | CLÁUDIA SEBASTIÃO
FOTOS | RICARDO PERNA

O número de pessoas com mais de 65 anos a viver sozinhas é
cada vez maior. Ao mesmo tempo, chegam aos lares mais doentes
e dependentes. Está provado que quem vive acompanhado e
independente vive até mais tarde e em Portugal há projetos que
promovem esta autonomia. A FAMÍLIA CRISTÃ foi saber mais.
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António Alves
de Jesus.
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eguimos o senhor António
até casa. Move-se com facilidade numa cadeira de rodas
pela instituição de solidariedade
social Os Pioneiros, em Mourisca
do Vouga, Águeda. Fora do edifício abre-se um espaço amplo,
relvado, com casinhas de madeira. António Alves de Jesus tem
80 anos e é ativo, apesar de agora estar «dependente», de forma
passageira, enquanto espera por
uma prótese. Chegou às Casinhas
do Pinhal «vai fazer seis anos no
dia 1 de julho», depois do AVC da
esposa. «Eu estive dois anos com
ela em casa e estava a ficar pior
do que ela», conta. Foi o ponto
de partida para a decisão de deixar a sua casa e passar a viver em
Mourisca do Vouga. «A casa foi
construída nessa altura. Fiquei a
viver com a minha mulher aqui»,
explica. A moradia é independente, tendo o casal apoios do
centro de dia e do lar da instituição. «De manhã, tomo o meu café
aqui e vou lá para cima. Eles vêm
aqui a casa, tratam dela, agarram
nela e levam-na para o centro de
dia.» Ir viver para um lar de idosos nem pensar. «Ai, num lar não.
Não sabe o que é um lar! Eu vou
lá acima três vezes por semana
à fisioterapia. Não dá para mim!
Aqui, agora sou dependente. Mas
era independente, entrava à hora
que me apetecia, saía à hora que
me apetecia. Nunca houve problemas. Num lar já não é assim.»
Conversamos na varanda da casa
de António e Rosa Maria, o único
casal da “aldeia”, casados há 61
anos. Susana Tomás é a responsável pelo projeto Casinhas do

Pinhal e acompanha-nos. «O senhor Pauleta tem carro e não para
aqui. Alguns levantam-se e vão à
rua. Outros vão a casa.» Enquanto
conversamos chega um homem
de bicicleta. «Ligou-me, mas eu ia
a conduzir e ele lá atrás trim trim
trim.» É o senhor Pauleta. A conversa fica agendada para daqui
a pouco.
Abrimos a porta e António
mostra o espaço. «A minha casinha é assim. Aqui é a cozinha. Vou-lhe mostrar aqui.»
E rapidamente pega no tablet para
mostrar os trabalhos que faz usando cápsulas de café, o interior de
cartão dos rolos de papel higiénico, paus ou bugalhos. Tudo serve
para fazer quadros. «Tenho talvez mais de 500 quadros feitos. Se
quiser fazer uma exposição, tem
de ser muito grande. Só nomes de
pessoas devo ter mais de 150.»
«Quero morrer nesta casa»
Deixamos António voltar aos
seus trabalhos no centro de dia e
seguimos ao encontro de Pauleta,
que afinal também se chama
António: António Oliveira Pinto.
Todos lhe chamam Pauleta. A conversa começa no jardim e é aí que
nos conta as suas aventuras no
futebol profissional nos anos 60.
Esteve emigrado mais de 40 anos
na África do Sul. Regressou e a esposa quis ficar junto das filhas e
dos netos. Ele não. Faltavam alguns meses para comemorar os
50 anos de casamento quando se
divorciaram. Ele tinha 73 anos e
já era voluntário n’Os Pioneiros
desde 2001. A filha que vive em
Portugal aconselhou-o a ir viver
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Pauleta.

Em Águeda,
há casas onde
idosos podem
viver de forma
autónoma.
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para lá. Levou três semanas a tomar uma decisão. Mas não se arrepende. «Ótimo! A minha vida é
uma vida de burguês. Vou à pastelaria a Águeda tomar o café.
Ainda hoje de lá vim.» Demora
a responder como é a sua vida
comparativamente com a de outros idosos. Mas quando o faz é
sem papas na língua. «Eu não vou
para o lar! Vou fazer um testamento para não ir para o lar e têm
de o cumprir. Eu quero morrer
nesta casa! Se eu vim para aqui,
é a minha casa.», dispara. O tom
brincalhão usado em toda a conversa só desaparece nesta altura. «Aqui faço tudo e lá não faço
nada. Tenho uma liberdade enorme que não tenho lá», argumenta.
Pauleta é vivaço e divertido.
Não aparenta os 79 anos que tem.
«Eu pratiquei muito desporto. No
verão, o meu meio de transporte é a bicicleta. Faço 40 km de bicicleta na maior parte dos dias.
Adoro. É muito bom. Tem umas
subidazinhas e é bom para puxar
pelo corpo! Eu nunca tive vícios.
Tenho uma alimentação muito rigorosa. Carne para mim não existe. Só peixinho do mar.» Faz tudo

em casa. «Aqui sinto-me na minha casa, eu é que cozinho, lavo a
loiça e faço tudo.»
Neste projeto, 17 pessoas vivem
em 10 casas. «Têm de ter autonomia física e mental. As casinhas
começaram em 2011. Neste momento, estão todas ocupadas»,
explica Susana. O valor pago depende dos valores das reformas,
mas varia entre os 120 e os 800
euros. A média, dirá mais tarde
o presidente de Os Pioneiros, serão os 500 euros. A lista de espera é grande. «As pessoas olham
para isto e veem este espaço como
um espaço de liberdade, liberdade de horários, este espaço bonito. Tínhamos aqui muita sombra e
dinamizamos muitas atividades,
especialmente no verão», revela a
responsável pelo projeto. Os idosos podem habitar as casas sem
ter nenhum apoio da instituição.
Com a casa têm tratamento de
roupa e limpeza da habitação.
Falta legislação
José Carlos Arede, presidente de Os Pioneiros, salienta que
a realidade dos idosos mudou
muito nas últimas décadas. «Os
nossos lares são quase unidades de cuidados continuados. As
pessoas hoje vêm quase todas de
maca. Como é que alguém com
cabecinha quer ir para lá? Se estiver bom, não fica bom», constata.
Por isso, defende a existência de
uma «alternativa anterior ao lar».
O presidente da instituição revolta-se ao contar que tem andado em luta com a Segurança
Social, porque não está prevista
esta solução. «Tivemos de andar
a contornar a lei. Fizemos um arrendamento e depois colocamos
os que precisam numa resposta
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social. Só que a Segurança Social
diz que é ilegal e que é um lar encapotado. Não é! É preciso que o
legislador encontre uma solução»,
conta.
A construção das casas foi comparticipada em 15% pela Câmara
Municipal de Águeda. Mas José
Carlos lamenta a falta de incentivos do poder central numa alternativa que traz mais felicidade
e anos de autonomia. «O Estado
a fomentar este tipo de resposta
era uma coisa fabulosa. Bastava
dizer “através do [Programa] 2020
ajudamos a criar os equipamentos e vocês defendem-se com as
mensalidades”. Os idosos do lar,
o Estado paga-nos por eles. Aqui
não e mantêm-se saudáveis mais
tempo.»
É também esta a convicção dos
fundadores da Hac.Ora Portugal
Senior Cohousing Association. Em
fevereiro deste ano, organizaram
a primeira conferência internacional sobre cohousing, habitação
colaborativa. Nuno Cardoso, presidente da associação, explica
que se trata de «uma comunidade autopromovida e autogerida»
com espaços privados e comuns
como lavandaria, cozinha, espaço para refeições, por exemplo. As
tarefas são partilhadas ou divididas. Nuno Cardoso é engenheiro

Habitação colaborativa

e liderou a equipa que construiu
uma residência para idosos no
Porto. «A minha motivação ficou
maior porque, depois de me ter
motivado muito para fazer algo
diferente e que criasse um ambiente o mais interessante possível, a desilusão vem do ambiente
que se cria. Esta institucionalização está a fazer-se muito tardiamente e as pessoas vão já muito
debilitadas e já não se consegue
criar muita interação e muita socialização.» Daí que tenha começado a pensar em alternativas
com um grupo de amigos. «Em
Espanha, França, Alemanha, este
movimento do cohousing sénior
está a ter uma grande evolução.
Estranhámos que não se falava de
cohousing em Portugal.»
Em maio do ano passado, começaram a angariar associados

Soluções para
idosos como
habitação
colaborativa
ou casas
autónomas não
estão previstas
pela Segurança
Social.

Susana Tomás e José Carlos Arede, de Os Pioneiros.

O cohousing nasceu na Dinamarca, nos anos 60. Atualmente quase 8% da população vive assim. Pode ser intergeracional e implica que nasçam por iniciativa
de grupos de pessoas que se dispõem a viver juntas e que sejam elas a gerir o
espaço. Há casas privadas e espaços comuns que todos partilham. Em Espanha,
foi publicado um estudo da União Democrática de Pensionistas e Aposentados
da Espanha em 2015, em que 40% dos idosos com mais de 65 anos disseram
considerar viver num espaço assim. Em Portugal ainda não há estudos sobre
isto nem está ainda muito divulgado. É essa divulgação que a Hac.Ora quer fazer.
maio 2019 |

09 - FC MAI Sociedade.indd 31

| 31

24/04/19 09:40

Associação
Hac.Ora
apoia grupos
de pessoas
interessadas
em viver em
regime de
habitação
colaborativa.
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e rapidamente perceberam que
não estavam sós. «Chegámos
logo aos 140. Temos um volume
de associados interessante. Temos
reitores de universidades, bastonários das ordens, vários presidentes
de Câmara», revela. Foram ouvidos também na Assembleia da
República no âmbito da discussão
sobre a Lei de Bases da Habitação,
precisamente para que consagre a
habitação colaborativa. «Temos esperança que isso vá ser consagrado. Esse é o primeiro passo para
a legislação se adaptar às especificidades próprias de um equipamento de habitação colaborativa»,
conta.
A Hac.Ora está a criar uma plataforma colaborativa de técnicos
que possa apoiar os grupos que
queiram viver assim. É o ponto de
partida. «Começamos a trabalhar
nesse local, falamos com a Câmara
para saber que apoio poderá dar.
Temos alguma aspiração de que
possa haver algo semelhante ao
movimento cooperativo de habitação que, no início, foi muito apoiado pelas câmaras municipais.»
Para já, os projetos mais avançados são de «cohousing institucional». A Misericórdia do Porto
vai construir 40 T1 para arrendar a idosos ativos de «camadas
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Nuno Cardoso.

mais desfavorecidas». Deverão estar prontos em 2021. A Hac.Ora é
parceira e «gostaria de apoiar do
ponto de vista técnico para ter características do cohousing». A ideia
é que haja autogestão. «Queremos
que a filosofia colaborativa se instale e não seja apenas um bloco de
T1. Queremos dar o passo à frente que é de facto dar a ambiência
de comunidade. Aqui a pedra de
toque é vencer o isolamento das
pessoas. Queremos que as pessoas
convivam, partilhem espaços comuns, que cozinhem juntas, que
façam festas, passeiem. É preciso
criar comunidades, criar esta família alargada», explica.
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UMA OBRA SEMPRE ATUAL.
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Obra ilustrada sobre as aparições
de Nossa Senhora de Fátima.
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