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RESUMO 

O tema do envelhecimento tem integrado diversas áreas de investigação, não 

constituindo a arquitetura uma exceção. Consequência de uma população cada vez mais 

envelhecida, em sincronia com outros fatores, os ambientes residenciais séniores têm 

vindo a acentuar a sua presença na sociedade contemporânea. Enfrentando este 

panorama, interessa compreender e investigar sobre o contributo da arquitetura neste 

campo de atuação. 

“Arquitetura 65+” é a designação utilizada como sinónimo de modelos residenciais 

séniores em Portugal. Recorrendo à análise destes modelos, o objetivo geral desta 

investigação é compreender o papel da arquitetura como instrumento de valorização dos 

espaços residenciais séniores. Para o efeito destacou-se o estudo de programas e 

exigências funcionais que informam a sua concepção arquitectónica, considerando a 

adaptação/requalificação de equipamentos existentes e a construção de raíz.  

A metodologia adotada compreendeu três fases: na primeira procedeu-se à recolha 

bibliográfica necessária à compreensão do tema em estudo, abrangendo desde a revisão 

de conceitos fundamentais, passando pelos requisitos e disposições legais exigidas, até ao 

levantamento de informação relativa a Avaliação Pós-Ocupação (APO). Na segunda fez-

se um levantamento de residências seniores distribuídas pelos território português e em 

função das suas características diferenciadoras, analisaram-se sete casos de estudo, Na 

terceira parte  aplicaram-se as ferramentas de Avaliação Pós-Ocupação a três dos casos 

de estudo tratados na fase anterior.  

Após a aplicação da Avaliação Pós-Ocupação, os dados obtidos foram tratados  e 

analisados com recurso a elementos de síntese textuais e gráficos que permitiram 

compreender e refletir sobre as trajetórias e usos espaciais dos diferentes utilizadores 

(colaboradores e residentes). Globalmente, a avaliação foi positiva para os três casos em 

estudo. Este procedimento permitiu ainda identificar aspetos favoráveis e/ou passíveis de 

melhoria, com o propósito da qualificação crescente e progressiva do espaço construído. 

envelhecimento ativo 
________________________ 

residências assistidas 
________________________ 

arquitetura 65+ 
________________________ 

avaliação pós-ocupação 
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ABSTRACT 

The ageing theme has been included in several investigation areas and architecture does 

not constitute an exception. Consequence of an increasingly aging population, 

interconnected with other aspects, the residential environments for seniors have been 

accentuating their presence in contemporary society. Facing this panorama, it turns out to 

be pertinent to understand and investigate about the contribution of architecture in this 

action field. 

“+65 Architecture” it’s the term used as a synonym for seniors’ residential models in 

Portugal. By the analysis of these models, the general objective of this research is to 

understand the role of architecture, used as an appreciation tool in residential spaces for 

seniors. For this purpose, it was highlighted the study of functional programs and 

requirements that inform its architectural design, considering the adaptation / 

rehabilitation of existing facilities and also new constructions. 

The adopted methodology comprised three general phases: initially, the bibliographic 

assembly was accomplished. This was a crucial point for better understanding of the 

study’s issues. It reached from the basic concepts review, passed through the legal statutes 

and requirements needed and was completed with information regarding Post-

Occupancy Evaluation (POE). The second phase covered the gathering of information 

about senior residences, allocated by the Portuguese territory. Considering their 

differentiating features, they were analysed seven study cases. In the third phase, the POE 

tools were applied to three of the case studies, which had been discussed in the previous 

stage. 

After the Post-Occupancy Evaluation, the collected data were processed and analysed, by 

using textual and graphical synthesis elements. These allowed us to understand and reflect 

on the spatial paths and uses of different users (staff and residents). Overall, the 

evaluation was positive for the three cases understudy. This procedure enabled us to 

identify favourable and/or for improvement aspects, with the purpose of the progressive 

and upward qualification of the built space. 

 

architecture and ageing 
_______________________ 

assisted living 
_______________________ 

+65 architecture  
_______________________ 

post-occupancy evaluation 
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1. INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________
“Porque o espaço habitado, vivido, sonhado, como o conjunto da prática 

humana e social depende de uma relação fundamental com o mundo, com o 

próximo e consigo mesmo.” 

Michel Freitag, Arquitetura e Sociedade 
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1 .1. MOTIVAÇÃO 
A arquitetura sénior constitui um campo de pesquisa abrangente e multidisciplinar, uma 

vez que do ponto de vista gerontológico, é indispensável articular as questões que 

interrelacionam a idade, espaço e lugar. Para além de todas as exigências espaciais 

inerentes ao espaço arquitectónico, as diferentes tipologias de cuidados, níveis de 

dependência distintos e questões de demência, constituem alguns dos desafios colocados 

ao arquiteto que procura responder a estas necessidades.  

 
“(...) E como a arquitetura, de todas as artes, é a que permanece ligada de mais perto à 

forma visível que a nossa ação colectiva toma no mundo, uma vez que continua a ser a 

que adere mais à técnica compreendida como preensão material exercida sobre o mundo 

e sobre nós próprios, uma vez que, enfim, é aquela em que a exigência da função que 

cada parte assume na vida do todo se exprime da maneira mais visível, poderíamos dizer 

que se trata para nós de reinventar, de redescobrir, de reassumir na arquitetura, normas, 

valores, finalidades que possam servir de critérios à sociedade. (...)” 

Michel Freitag, Arquitectura e Sociedade  (2007, p.12). 

 

Desta forma, este torna-se um campo ideal para colocar em prática a afirmação do autor; 

evocando a “ação coletiva” enunciada por Freitag, importa compreender como pode a 

arquitetura cumprir a missão de contribuir para espaços e ambientes mais integradores e 

residenciais. 

 

 

1 .2. OBJECTIVOS E QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO  

A presente dissertação centra-se na análise de modelos residenciais destinados a públicos 

séniores em Portugal,  aqui designados por “Arquitetura 65+”. É seu objectivo o estudo 

de programas e exigências funcionais que informam a sua concepção arquitectónica, 

considerando a adaptação/requalificação de equipamentos existentes e a construção de 

raíz. A leitura proposta é suportada em metodologias de avaliação pós-ocupação e tem 

como foco explorar o modo de funcionamento destes novos modelos residenciais, a 

partir do programa de espaços e da sua organização funcional. 

Esta visão leva-nos desde logo, a levantar as seguintes questões: 

De que forma os usos espaciais séniores se podem traduzir em arquitetura? 

Como pode a arquitetura contemporânea contribuir para desenhar edifícios que 

satisfaçam os requisitos de um público com características tão específicas e 

peculiares? 

Quer em construções novas, quer em reabilitações de edifícios existentes, como 

articular os programas e múltiplas formalidades de projeto com outras necessidades 

espaciais?  
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1.3. CONCEITOS BASE 

Para uma melhor compreensão do tema em análise, apresentam-se as definições de 

alguns conceitos base que surgem frequentemente na bibliografia utlizada. Para tal 

consultaram-se diversas publicações da World Health Organization1 (WHO), visto ser 

uma entidade de reconhecimento mundial. 

Sénior :  Embora existam várias definições usadas, não se atingiu um consenso geral sobre 

a idade em que a pessoa adquire o estatuto sénior. A maioria dos países desenvolvidos 

tem aceite a idade de 65 anos como uma definição de "idoso" ou sénior.2 Para o 

contexto desta investigação, este será também o limite considerado, uma vez que é a 

idade mínima que permite acesso a estruturas residenciais em Portugal.3 

Envelhecimento Ativo: segundo a WHO, o envelhecimento ativo é o processo de 

optimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, a fim de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas que envelhecem. Pode ser aplicado tanto a indivíduos 

como a grupos populacionais. 4 

Autonomia :  É a capacidade de controlar, enfrentar e tomar decisões pessoais sobre 

como se vive no dia-a-dia, de acordo com suas próprias regras e preferências.5 

Independência :  É frequentemente entendida como a capacidade de executar funções 

relacionadas à vida diária, isto é, a capacidade de viver de forma independente na 

comunidade sem/ou com apenas uma pequena ajuda de outros.6 

Qual idade de Vida :  é uma perspectiva individual da posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores onde se vive, em relação aos objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações de um indivíduo. É um conceito de amplo alcance incorporando, de 

maneira complexa temas como a saúde física de uma pessoa, estado psicológico, nível de 

independência, relações sociais, crenças pessoais e sua relação com características 

marcantes no ambiente. No que diz respeito ao envelhecimento, a qualidade de vida é, 

em grande parte, determinada pela capacidade de manter a autonomia e independência. 7 

At iv idades de Vida Diár ias (AVD): As AVD incluem as necessidades básicas diárias, 

por exemplo, comer, ir à casa de banho, tomar banho, andar no quarto ou sala. As 

atividades instrumentais de vida diárias tornam-se um pouco mais complexas, 

necessitando de um maior nível de coordenação psico-motora. Incluem, por exemplo, ir 

às compras, preparar refeições, fazer a cama, entre outras.8  

                                            
1 Organização Mundial de Saúde. 
2 WHO (2015) Definition of an older or elderly person.  
Disponível em: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/ Tradução livre.. 
3 Instituto da Segurança Social, I.P. (2015) Guia Prático – Apoios Sociais – Pessoas Idosas.  ISS.I.P. (p.4). 
4 WHO (2002) Active Ageing. A Policy Framework . World Health Organization (p.12) Disponível em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf Tradução livre. 
5 Idem. (p.13) 
6 Ibidem. (p.13) 
7 WHO (2004). A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Persons . World 
Health Organization (p.48) 

8 Ibidem. (p.7) 

sénior 
_______________________ 

envelhecimento ativo 
_______________________ 

autonomia 
_______________________ 

independência 
_______________________ 

qualidade de vida 
_______________________ 

atividades de vida diárias 
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1 .4  ESTADO DA ARTE 

Para um melhor entendimento dos estudos que vêm a ser publicados nesta área, foi 

fundamental uma análise primária de dados estatísticos disponibilizados pelo INE, que 

caracterizam a realidade demográfica atual. 

Relativamente à realidade internacional, é inevitável salientar a presença de autores 

americanos, que muito têm vindo a contribuir para as investigações realizadas neste 

campo. Tal pode ser justificado devido à presença de vários organismos que incentivam e 

difundem  as temáticas séniores. Os mais relevantes para este estudo foram a AIA9 

(American Institute of Architects), EFA – Environments for Aging, “Generations: Journal of the 

American Society on Aging”10 e The Gerontologist.11 . Os dois últimos tratam-se de revistas 

que detêm inúmeros artigos, abrangendo diversas temáticas relacionadas com o 

envelhecimento. A AIA, como o nome indica, foca-se no exercício da arquitetura, 

publicando bi-anualmente um relatório sobre a competição que promove – “Design for 

Aging Review”. O primeiro volume foi publicado em 2001 e desde então tem abordado 

temas como residências assistidas, cuidados continuados, cuidados de memória e 

reabilitação, entre outros. Para além de ter realizado cinco estudos de Avaliação Pós-

Ocupação (APO) em residências séniores, disponibiliza também um guia prático para 

aplicação da APO 12  . A revista EFA publica reflexões críticas sobre os ambientes 

construídos, maioritariamente no continente americano. Para além dos artigos também 

promove uma conferência e competição anuais, sendo a última exclusivamente dedicada 

a renovações/reabilitações de estruturas já existentes. 

Ainda no panorama americano, destaca-se  “Design for Assisted Living:- Guidelines for 

Housing the Physically and Mentally Frail”, publicado em 2002 por Victor Regnier. O livro é 

um manual prático, dividido em quatro partes. Na primeira parte são enunciados os 

conceitos básicos que surgirão ao longo do livro (p.e. “vida assistida”, entre outros), na 

segunda parte Regnier estabelece princípios orientadores de design, na terceira parte são 

apresentados os casos de estudo e por último as conclusões e direções a tomar 

futuramente. Apesar da nacionalidade do autor, o livro não permanece no cenário 

americano, estudando também exemplos europeus, na Holanda, Finlândia, Dinamarca e 

Suécia. 

Mais recentemente, em 2011, Andersson publica “Architecture and Ageing: On the 

interaction between the frail old people and the build environment” Baseada na análise de 

três casos de estudo (entre 2003 e 2010) de residências direcionadas para séniores com 

algum nível de dependência, e sete artigos apresentados anteriormente pelo autor, 

responde a três objectivos principais: a) descrever a evolução da arquitetura direcionada 

para séniores fragilizados, b) demonstrar interações humanas no espaço construído e c) 

aumentar o conhecimento acerca das interações entre pares, pelas permanências e 
                                            
9 A AIA será o equivalente à Ordem dos Arquitectos em Portugal. 
10 Revista publicada pela ASA - American Society on Aging. 
11Revista Publicada pela “The Gerontological Society of America” – Oxford Journals. 
12 “Evaluator's Tool Kit” no original. Disponível em: http://network.aia.org/designforaging/home/poes  
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padrões de movimento. Defende o processo de avaliação com um processo crítico 

fundamental na arquitetura e o seu estudo permitiu-lhe concluir que até ao momento o 

envelhecimento não possuía um papel definido na arquitetura. Estando a lidar com uma 

faixa etária fragilizada, esta requer um tipo particular de espaço, é certo, mas 

acompanhado também de uma abordagem trans-profissional, que inclua séniores, 

arquitetos, construtores e prestadores de cuidados de forma a desenvolver empatia entre 

a arquitetura e o público-alvo, a sociedade envelhecida. 

Entre Setembro de 2007 e Abril de 2008, a Fundação Aga Khan promove um estudo 

sobre as necessidades séniores em Portugal, realizado pelo CEDRU13 em colaboração 

com BCG14 . Não tendo por objectivo considerar factores arquitectónicos mas sim 

“conhecer as tendências e necessidades da população sénior15 em Portugal”, constitui 

uma ferramenta importante na caracterização da realidade inerente a esta faixa etária no 

país. Desde a análise do mercado nacional, passando por exemplos de boas prácticas16 

até ao marcado internacional, o estudo aponta quatro factores principais que explicam a 

existência reduzida de estruturas séniores: A existência de serviços de cuidados informais 

que são financeiramente mais acessíveis e permitem aos idosos permanecer em casa mais 

tempo; o papel central das Misericórdias e das IPSS17, que asseguram a prestação de 

cuidados idosos com rendimentos baixos; os elevados custos operacionais associados a 

este sector, que torna difícil ao sector privado prestar serviços a preços acessíveis ao 

segmento de rendimento baixo18 e ainda a escassez de programas governamentais que 

co-financiem o investimento e/ou os custos operacionais relacionados com a prestação 

de cuidados a idosos de rendimento médio e alto. São também apontados factores que 

contribuem para a renitência dos séniores em recorrer a cuidados residenciais, para além 

da evidente vertente económica, destaca-se a vontade irredutível de permanecerem na 

sua habitação, em detrimento do que as residências assistidas lhes poderiam 

proporcionar.  

Em 2012, Carvalho apresenta uma perspectiva diferente, com recurso ao estudo do 

Bairro de Alvalade, propõe modelos habitacionais de retenção19 para idosos. Apoiado 

pelas dificuldades atuais do sistema de Segurança Social, defende a reabilitação e 

manutenção de equipamentos existentes, em vez da construção de novos equipamentos 

geriátricos. O autor conclui que os edifícios em estudo apresentam todas as 

características necessárias para se converterem em habitação assistida, com o benefício 

adicional de não perderem os laços com a comunidade em que se encontram inseridos. 

                                            
13 Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano. 
14 Boston Consulting Group. 
15 O estudo em causa diferencia as designações “sénior” e idosa”. A população sénior refere-se a “indivíduos 
que têm 55 ou mais anos de idade”, constituindo esta a população-alvo do estudo. A expressão “população 
idosa”, é relativa aos indivíduos com 65 ou mais anos. Com efeito, as designações “sénior” e “idoso”, são 
relativas a universos populacionais distintos. In Ferreira, C.et al (2008). Estudo de Avaliação das Necessidades 
dos Séniores em Portugal. CEDRU - Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano. Lisboa. (p1). 
16 Alguns dos exemplos apresentados, do Grupo Mello e Luz Saúde constituem casos de estudo desta 
investigação no capítulo três. 
17 Instituição Portuguesa de Solidariedade Social. 
18 Segundo o estudo, os custos mensais de cuidados residenciais por idoso são em média os 850€ mensais. 
19 Definido como “envelhecer em casa” por Pastalan (1999), citado pelo autor em 2012. 
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A residência assistida flexível, poderá ser uma área a explorar, contribuindo para que a 

cidade se renove continuamente, evitando a “institucionalização precoce, que esvazia e 

degrada a cidade”20. 

 

1 .5  METODOLOGIA21 

A presente investigação foi desenvolvida em três etapas. A primeira contemplou a 

recolha bibliográfica necessária à compreensão do tema em estudo: as residências 

séniores e a sua avaliação. Foi dividida em três fases: a fase inicial, que abrangeu desde a 

revisão de conceitos fundamentais para uma melhor compreensão do tema em estudo, 

até ao enquadramento teórico dos ambientes existentes. A segunda fase, focou-se na 

análise das residências e dos seus utilizadores, desde os requisitos exigidos atualmente até 

às disposições legais e técnicas que regulam a sua criação e funcionamento. A terceira 

fase, concentrou-se no levantamento de informação relativa a Avaliação Pós-Ocupação, 

incluindo procedimentos e ferramentas. 

A segunda etapa do trabalho focalizou-se nos Casos de Estudo. Foi construída uma matriz 

de análise de forma a suportar as decisões de seleção tomadas. Com base neste 

elemento, selecionaram-se sete casos de estudo inseridos no território português, para a 

realização da análise espaço-funcional. Inicialmente foi necessário proceder ao 

levantamento e tratamento de elementos gráficos (desenhos documentais, fotografias, 

esquemas, entre outros) que permitissem a compreensão dos casos a estudar. Foram 

também realizadas visitas aos locais e entrevistas informais com elementos das 

organizações, como complemento da informação anteriormente levantada. Estas 

permitiram uma melhor percepção dos espaços construídos. 

A terceira etapa do trabalho prendeu-se com a aplicação das ferramentas de Avaliação 

Pós-Ocupação. Para tal, foi necessário proceder a uma seleção de entre o universo inicial 

dos sete casos analisados para a aplicação do estudo de pós-ocupação. A seleção foi 

orientada pela facilidade de acesso às residências séniores e aos seus utilizadores e ainda 

pela autorização para a aplicação das ferramentas adotadas, incluindo observações, 

entrevistas e inquéritos. Foram então selecionados três casos distintos. Os dados 

recolhidos foram tratados  e analisados com recurso a elementos de síntese textuais e 

gráficos e ainda com recurso ao programa estatístico SPSS (IBM, versão 22), para facilitar 

a análise estatística inerente à aplicação dos questionários. Posteriormente reflete-se 

sobre a informação obtida e a sua pertinência no estudo. Numa fase final são apontadas 

as limitações experimentadas ao longo da investigação, bem como possíveis pistas para 

investigações futuras. 

Na página seguinte apresenta-se um esquema síntese da metodologia descrita. 

                                            
20 Carvalho A. (2012) Habitação para Idosos em Lisboa: De Colectiva a Assistida. (Tese de Doutoramento). 
Instituto Superior Técnico. Universidade Técnica de Lisboa. 
21 As opções metodológicas tomadas relativas a cada capítulo são apresentadas de forma extensiva no início 
dos capítulos. (Capítulo 3 e 4).Este ponto foca apenas a metodologia geral. 
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1 .6  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos, descritos de seguida:  

Capítulo 1 .  INTRODUÇÃO 

No primeiro capítulo começa por se apresentar a motivação para o tema, os objectivos e 

questões de investigação definidos. Posteriormente, introduzem-se alguns conceitos 

relacionados com o tema, essenciais para uma melhor compreensão dos conteúdos 

expostos. Apresenta-se o estado da arte, descrevendo brevemente os autores mais 

significativos para a elaboração do trabalho. O capítulo termina com a descrição da 

metodologia utilizada ao longo do estudo, seguido da organização do trabalho. 

 

Capítulo 2 .  CONTEXTO E AMBIENTES 

No segundo capítulo é feita a revisão da literatura, distribuída em duas fases. A primeira 

volta-se para a envolvente do tema, apresenta-se uma síntese da demografia atual, 

seguida do enquadramento histórico da figura do idoso, tipologias e funções possíveis na 

assistência sénior. A segunda foca-se nas residências séniores, passando pelos princípios 

de atuação, objetivos e destinatários, identificando requisitos e recomendações técnicas, 

terminando com uma breve evolução das residências séniores em Portugal. 

 

Capítulo 3 .  CASOS DE ESTUDO 

No terceiro capítulo apresentam-se os sete casos de estudo selecionados, acompanhados 

da respetiva caracterização e análise espaço-funcional detalhadas. Para tal, referem-se 

ainda os critérios de seleção e metodologia de análise dos mesmos. 

Fig .01.1 Esquema síntese 
da metodologia 
de trabalho. 
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Capítulo 4 .  AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

No quarto capítulo selecionam-se três dos sete casos inicialmente apresentados, para 

proceder à sua avaliação pós-ocupação. Uma vez mais, expõem-se os critérios de seleção 

e metodologia de análise adoptados. Precedendo a avaliação pós-ocupação, introduzem-

se as temáticas das percepções e usos do espaço construído, com vista à melhor 

compreensão dos instrumentos de avaliação posteriormente adoptados. Seguindo o 

estudo de pós-ocupação é feito o diagnóstico do uso, onde se descrevem e analisam os 

resultados. 

 

Capítulo 5 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No quinto capítulo tecem-se as conclusões relativas ao estudo realizado. Identificam-se os 

aspectos passíveis de melhoria, contribuindo com sugestões para um melhor 

desempenho do edificado existente. Revelam-se também as limitações encontradas ao 

longo do estudo e as possíveis pistas para investigação futura. 

O esquema que se segue constitui uma síntese da informação apresentada, identificando 

os objetivos e metodologia presentes em cada capítulo. 

 

 
 

F ig .  01.2 Esquema 
síntese da organização do 
trabalho. 
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2. CONTEXTO E AMBIENTES 
___________________________________________________________

“O envelhecimento é uma parte integral da vida. Sem ele não existiria a 

possibilidade de expandir o conhecimento pessoal, nem adquirir novas 

experiências.” 

Jack Messy, La Personne âgée n'existe pas 
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2.1.1AMBIENTES DE APOIO AO IDOSO 

Em 2014, Portugal apresentava um índice de envelhecimento de 141,3%. (ver Fig. 02.1). 

No espaço de 60 anos, a população idosa aumentou quase um milhão de indivíduos, 

passando de 708.570, em 1960, para 1.702.120, em 2001. As projeções realizadas pelo 

INE preveêm que, em 2020, a população com mais de 65 anos seja superior a 2.200.000 

habitantes (INE, 2014a). 

Atualmente, a faixa etária dos “65+” é um segmento populacional cada vez com mais 

peso, quer em Portugal, quer na maioria dos países desenvolvidos. Uma vida mais ativa e 

saudável, a par dos constantes progressos médicos e tecnológicos, contribuem 

ativamente para o aumento da longevidade. Face a esta situação, naturalmente as 

pessoas vivem por mais tempo e mais saudáveis (Gardner, 2015). Porém, é necessário 

considerar que uma vez que a esperança média de vida se prolonga, aumenta também o 

nível de dependência, como se pode verificar na figura 02.2.   

No geral, é possível apontar dois grandes factores que levam ao desenvolvimento 

eminente desta área: a impossibilidade de continuarem a residir sozinhos e a 

impossibilidade da família assegurar a assistência que eles necessitam. Esta mudança no 

tecido social, associada a emergência de um novo modelo de organização familiar e à 

crescente ligação feminina ao sector profissional exterior, conduz à necessidade de 

ambientes de apoio à população sénior.22  

Aronson (2014) estabelece uma comparação entre a chamada “arquitetura sustentável”23 

e a arquitetura sénior, apelidada pela autora como “arquitetura de prata” (do inglês “silver 

architecture”)24. Defende que para além de planos para edifícios novos e reabilitações ou 

edifícios “verdes” e sustentáveis, as cidades devem começar a questionar-se sobre a 

qualidade dos modelos séniores, avaliando o grau de satisfação dos utilizadores. Temas 

como a igualdade de acesso, a segurança e a saúde nestes serviços deverão ser avaliados, 

de forma a que as estruturas criadas permitam o bem-estar e o envelhecimento ativo dos 

séniores. Desenhando ambientes exclusivamente pensados para esta faixa etária, 

melhora-se a qualidade de vida de uma parte significativa da população. Porém Aronson 

vai mais longe, ao afirmar que a referida “arquitetura de prata” não se interessa apenas 

por um grupo em especial, interessa-se em maximizar a qualidade de vida e 

independência num estado da vida que será atingido pela maioria da população. Nas 

palavras da autora, “(...) A arquitetura verde é boa para o meio ambiente; a arquitetura de 

prata é boa para os seres humanos. Os novos e melhores novos edifícios, serão ambos.”25 

  

                                            
22 As mulheres que tradicionalmente eram as prestadoras de cuidados dos seus pais e/ou cônjuges, ao estarem 
integradas no mercado de trabalho, ficam impossibilitadas de continuar a exercer essa função. (Regnier, 2002) 
23 “green architecture”, no original .Aronson L. (2014). New Buildings for Older People. New York Times. 2014; 
Nov 1.  
24 “arquitectura de prata”, Tradução livre. Idem. Nesta dissertação utiliza-se a expressão arquitectura 65+ com 
o mesmo significado. 
25 Tradução livre de “Green architecture is good for the environment; silver architecture is good for humans. The best 
new buildings will be both.”. Ibid. 
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2.1.2 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

A figura do ancião usufruiu de diferentes retratos ao longo da história. As discrições 

encontradas na literatura nem sempre correspondiam à realidade, servindo apenas na 

maioria das vezes para satisfazer o desígnio pessoal do escritor. De acordo com Johnson 

& Thane, (1998)., é possível encontrar diferentes perspectivas, da época clássica aos 

tempos modernos. As mais positivas enaltecem as qualidades inerentes à idade avançada, 

referindo-se a esta como a “idade do ouro”, enquanto que outras se focam nos aspectos 

negativos do envelhecimento, como a perda de capacidades físicas e cognitivas. 

Se os factos não apresentarem a devida contextualização, torna-se difícil inferir acerca da 

veracidade destas exposições, uma vez que as leituras são ambíguas no que respeita a 

este tema. Muitas vezes os escritores retratavam as situações da forma mais conveniente 

para a obra, nem sempre correspondendo à realidade. No entanto, é possível verificar 

que os anciãos sempre fizeram parte da sociedade, independentemente da conotação 

que lhes fosse atribuída. 

Pré-Histór ia 

A prestação de cuidados à população envelhecida remonta a tempos da Pré-História. Em 

2013, arqueólogos encontraram em Espanha ossos pertencentes a um ancião com 

indícios de mobilidade reduzida e deficiência física. Os investigadores concluíram que para 

ter vivido durante um período tão longo de tempo, este indivíduo teria contado com o 

apoio e suporte dos outros membros da comunidade em que vivia.26 

Ant igu idade 

Na Grécia e Roma antigas, os cidadãos séniores que necessitavam de cuidados 

dependiam exclusivamente dos seus filhos, pelo que a lei ateniense requeria, 

imperativamente, que os filhos cuidassem dos pais. Àqueles que demonstrassem não 

cumprir este princípio, ser-lhes-ia retirada a cidadania ateniense. 

Já século VI, era comum uma minoria de anciãos socialmente bem posicionados 

procurarem os mosteiros para aí viverem os seus últimos dias. Este processo de 

recolhimento em idade avançada era frequente, pois existia a crença que se na velhice 

um homem se separasse do mundo e se concentrasse na “Graça Divina”, a sua alma seria  

renovada e ser-lhe-ia concedida a salvação eterna (Johnson & Thane, 1998). Este torna-se 

o primeiro esboço da vida em comunidade por parte de uma população mais idosa. 

Durante os séculos seguintes, a construção de mosteiros manteve-se, constituindo um 

marco na história do envelhecimento. De forma talvez involuntária, os mosteiros viriam a 

mostrar as diretrizes do que mais tarde seriam os asilos, ainda que aqui a deslocação 

                                            
26 “Earliest Traces of a Disabled, Aged Human Found” Notícia consultada em 15.07.2015 disponível em 
http://news.discovery.com/history/disabled-elderly-human.htm 
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fosse voluntária e não estritamente necessária, como em muitas ocasiões é a 

institucionalização de idosos.27 

Idade Média e Mundo Is lâmico Medieva l 

Durante a Idade Média a figura do idoso era muitas vezes denegrida e temida, como 

demonstrado, por exemplo, pelos inúmeros julgamentos de bruxas que maioritariamente 

se enquadravam numa faixa etária mais avançada.  Também a arte, durante este período 

retratou o idoso como uma figura submissa que raramente se destacava, contrastando 

com figuras masculinas mais jovens, representadas numa posição de autoridade (Johnson 

& Thane, 1998). 

No entanto, no mundo oriental, foi neste período que foi redigido por  Ibn Sīnā,28 

(Avicenna, na língua latina), o texto árabe “Cânone da Medicina” (1025) o primeiro escrito 

conhecido que descreve a presença de cuidados com idosos. 

Em Portugal, com o desenvolver dos Descobrimentos Marítimos, a afluência de pessoas a 

Lisboa aumentou significativamente, o que muitas vezes se traduzia em condições de vida 

degradantes. Os pedintes, as viúvas e órfãos abundavam pelas ruas da capital. Para 

amenizar a situação, a Rainha Dona Leonor institui em 1498 a Irmandade de Invocação a 

Nossa Senhora da Misericórdia, com o objectivo de ajudar os mais desfavorecidos. Mais 

tarde, a Santa Casa da Misericórdia alargou o seu campo de atuação, nomeadamente à 

ação social, destacando-se o atendimento social a pessoas idosas.  

I lumin ismo e Século XIX 

Com o avançar do tempo e a abertura de pensamento, os benefícios de envelhecer 

evidenciam-se. A idade passou a estar associada à experiência, sabedoria e ponderação. 

Após a Revolução Francesa, (1789-1799) algumas vilas e cidades faziam celebrações em 

honra dos anciãos.  Por volta de 1800 observam-se grandes mudanças na forma de lidar 

com a população sénior. Vários governos como o francês e britânico decretam a 

existência obrigatória de locais para os indigentes habitarem. Os asilos são construídos 

para que os cidadãos que não pudessem contar com a família não consumassem os seus 

dias nas ruas a mendigar. No entanto, muitas vezes eram tratados como reclusos, 

segregados por género, forçados a usar uniformes e a ajudar nos trabalhos domésticos e 

de manutenção das instalações. Pessoas dementes, com deficiências físicas, órfãos e com 

problemas de alcoolismo estavam confinadas ao mesmo espaço. Stevenson (1994,2015) 

afirma que muitas vezes as condições eram desumanas e representavam 10% da 

população inglesa em 1901. 

  

                                            
27 Martinez Ortega, M.P., Polo Luque, M.L., Carrasco Férnandez, B. Vision histórica del concepto de vejez desde la 
edad media, in “Cultura de los cuidados”, 1º semestre 2002, ano VI, nº 11, citado por Montoya, A. (2011) 
Habitar na Velhice. Evolução dos dispositivos arquitetónicos. (pp 1-11). 
28Avicenna ou Ibn Sīnā  foi um importante filósofo e cientista persa que viveu entre 980 e 1037 dC., ficou 
particularmente conhecido pelos seus contributos nos campos da filosofia aristotélica e medicina.  
in “Avicenna (Persian philosopher and scientist) - Britannica Online Encyclopedia". Britannica.com. Consultado 
em 14-07-2015. 
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Inst i tuc ional ização de Idosos 

Gradualmente, os cuidados tornaram-se mais especializados, mas não necessariamente 

melhores. A industrialização que se fez sentir no século XIX tentou passar a eficiência de 

uma fábrica para o cuidado sénior, fazendo-se sentir a forte institucionalização. Com o 

aparecimento de doenças como a tuberculose, para além dos já mencionados asilos, 

construíram-se também sanatórios, como meio de combate ao flagelo que alastrava por 

toda a Europa. Em Portugal, o primeiro sanatório abre em 1907, na Guarda29, seguido 

pela Estância Sanatorial do Caramulo, em 1922, que contava com diversos edifícios para 

combate à doença, chegando a ter 19 sanatórios em funcionamento. 

É também no século XX que emergem diversos conceitos relacionados com o 

envelhecimento. Surge o termo “gerontologia”, (do grego gero, envelhecimento + logia, 

estudo), introduzido pela primeira vez em 1903 no Instituto Pasteur, em Paris (Hooyman 

& Kiyak, 2011). Trata-se do estudo dos aspectos sociais, psicológicos, cognitivos e 

biológicos do envelhecimento, distinguindo-se da geriatria, que é o ramo da medicina que 

é especializada no tratamento da doenças existentes ou características de adultos mais 

velhos. 30 Em 1906, o médico psiquiatra alemão Alois Alzheimer descreve um processo 

de “demência pré-senil", que mais tarde seria identificado como a doença de Alzheimer31. 

Em Portugal, o conceito de “reforma” surge apenas em 1965, com o Regulamento Geral 

das Caixas de Previdência, destinadas a proteger os beneficiários e familiares na invalidez, 

na velhice e por morte. Com a Revolução de 25 de Abril de 1974, é criado do Ministério 

dos Assuntos Sociais, que engloba o Ministério do Trabalho e as Secretarias de Estado da 

Saúde e da Segurança Social. 

No final do século XX assiste-se ao crescimento gradual do alojamento sénior, com 

especial impacto nos anos 2000. Com um desfasamento de aproximadamente 10 anos 

em relação a outros países do norte da Europa ou aos Estados Unidos, onde estas 

estruturas se desenvolviam desde o final dos anos 80/ início dos anos 90. Segundo Wilson 

(2007), o termo “residência assistida” era, já frequentemente utilizado em conferências e 

artigos. 

No decorrer anos 2000 a figura do idoso é cada vez mais presente na sociedade, a par da 

crescente proteção social que se procura para esta faixa etária. Valorizam-se campos 

como o turismo sénior, o design e o aparecimento de novas tecnologias especialmente 

direcionadas para a população mais velha, com o objectivo de uma melhor qualidade de 

vida.  

                                            
29 Sanatório Sousa Martins, assim chamado em honra de José Sousa Martins, médico pioneiro no tratamento da 
tuberculose.  Repolho, S. (2008). Sousa Martins: Ciência e Espiritualismo. (p.18) Universidade de Coimbra. ISBN 
9898074469 9789898074461. 
30 O termo foi introduzido em 1909 por Ignatius Nascher.  
Hooyman, N.R.; Kiyak, H.A. (2011). Social gerontology: A multidisciplinary perspective (9th ed.). (p.14) Boston: 
Pearson Education. ISBN 0205763138. 
31 Berrios G. E. (1991) Alzheimer’s Disease: A Conceptual History. International Journal of Geriatric Psychiatry 5: 
355-365. 
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2 .1.3 TIPOLOGIAS EXISTENTES 

De acordo Chichorro (2006) no documento “Preâmbulo de Respostas Sociais – 

Nomenclaturas e Conceitos” editado pela Direcção-Geral da Segurança Social, da Família 

e da Criança, é possível encontrar sete conceitos diferentes relativos às respostas sociais 

para a população sénior. 

1. Serviço de Apoio Domiciliário 

“Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a 

indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a 

satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.” 

2. Centro de Convívio 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a atividades sócio-

recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das 

pessoas idosas de uma comunidade.” 

3. Centro de Dia 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, que presta um conjunto de 

serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio 

sócio-familiar.” 

4. Centro de Noite 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, que tem por finalidade o 

acolhimento noturno, prioritariamente para pessoas idosas com autonomia que, 

por vivenciarem situações de solidão, isolamento ou insegurança necessitam de 

suporte de acompanhamento durante a noite.” 

5. Acolhimento Familiar par Pessoas Idosas 

“Resposta social que consiste em integrar, temporária ou permanentemente, em 

famílias consideradas idóneas, pessoas idosas quando, por ausência ou falta de 

condições de familiares e / ou inexistência ou insuficiência de respostas sociais, 

não possam permanecer no seu domicílio.” 

6. Residência 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, constituída por um conjunto de 

apartamentos com espaços e/ou serviços de utilização comum, para pessoas 

idosas, ou outras, com autonomia total ou parcial.” 
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7. Lar de Idosos 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojamento 

colectivo, de utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras 

em situação de maior risco de perda de independência e/ ou de autonomia.” 

Para esta investigação, os dois conceitos que merecem uma análise mais detalhada são o 

de “Residência” e “Lar de Idosos”, uma vez que se tratam das tipologias analisadas (que 

vão ser discutidas) no capítulo 03 – Casos de Estudo.  

Os “objectivos” definidos no documento para cada equipamento são diferentes, para o 

lar de idosos:  

“Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar, económica e/ou de 

saúde, não lhes permite permanecer no seu meio habitual de vida, assegurar a 

prestação de cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista a 

manutenção da autonomia e independência; proporcionar alojamento temporário, 

como forma de apoio à família; criar condições que permitam preservar e incentivar 

a relação inter-familiar; encaminhar e acompanhar as pessoas idosas para soluções 

adequadas à sua situação.”. 

Enquanto que para as residências: 

“Proporcionar alojamento (temporário ou permanente); garantir à pessoa idosa uma 

vida confortável e um ambiente calmo e humanizado; proporcionar serviços 

adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; contribuir para a 

estabilização ou retardamento das consequências nefastas do envelhecimento; criar 

condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar.”. 

Após uma leitura atenta dos objectivos definidos para cada uma das tipologias, verifica-se 

uma diferença na terminologia utilizada. “Acolher“, por oposição a “proporcionar 

alojamento” e “cuidados”, por oposição a “serviços”; o que remete para a ideia de que o 

lar de idosos se adequa a pessoas socialmente desfavorecidas, enquanto que a residência 

é direcionada para uma classe socialmente mais elevada.  

Procurando outras definições dos mesmos conceitos, segundo o RTES, (2007), um lar de 

idosos trata-se de uma 

“(...) resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojamento colectivo, 

de utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior 

risco de perda de independência e/ou de autonomia.”  

Uma vez mais os termos “risco” e “perda de independência” podem induzir um 

pensamento negativo por parte do leitor. 

De acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa32, uma residência assistida 

corresponde a uma: 

                                            
32Site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, consultado em 25.03.2015. 
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“Unidade residencial com oferta de serviços comuns de utilização facultativa, que 

dispõe de uma Equipa Integradora, dirigida a pessoas idosas autónomas ou com pequenos 

défices, capaz de proporcionar um meio securizante e com qualidade, e de manter a sua 

participação ativa. Constitui uma resposta intermédia e alternativa em termos habitacionais, 

situada entre os meios sociais naturais com ambientes protetores não assistidos (como a 

família) e a institucionalização, na medida em que assume uma natureza de proximidade 

territorial, a Residência Assistida possibilita a preservação e manutenção dos laços sociais e 

afectivos do idoso.”  

Nesta definição voltam a encontrar-se termos como “serviços”, “qualidade” e 

“participação ativa”, aproximando-se mais da terminologia utilizada por equipamentos e 

serviços hoteleiros, que imediatamente conduzem a um ideia positiva do que está a ser 

descrito. 

A justificação para a terminologia empregue poderá ser encontrada em Carvalho (2012), 

quando o autor refere que as residências constituem um modelo social de resposta em 

que as necessidades principais não são as de saúde mas sim as de carácter assistencial de 

nível superior, focando-se em aspectos como a dignidade, autonomia e privacidade dos 

residentes. Lawton (2001), citado em Carvalho (2012) defende que “(...) a residência 

assistida adquire o carácter de uma evolução a partir da institucional casa de saúde, 

evoluindo portanto a partir de um modelo hospitalar no sentido dum modelo 

habitacional de maior independência”.  

Indo mais longe na procura da definição destes conceitos e olhando para o panorama 

americano, Regnier (2002) afirma que responder a esta questão há algum tempo atrás era 

mais simples do que hoje em dia, pois não havia uma ideia clara do que era uma 

residência assistida. Em 2001 surge uma definição que se transmite num ambiente familiar 

e residencial, que se centra especialmente no residente, no seu bem-estar, independência 

e qualidade de vida. Segundo a ALFA 33 , trata-se de uma combinação especial de 

habitação, serviços de saúde e assistência personalizada criados para responder às 

necessidades especificas de cada indivíduo, quer este necessite de apoio nas AVD ou não. 

Todo o conjunto deve promover o máximo de dignidade e independência, envolvendo 

familiares e amigos sempre que possível. 

É ainda importante salientar que até à data de 2012, a questão legal descrita no 

documento da Segurança Social era distinta para as duas respostas. Enquanto que para o 

lar de Idosos existiam seis “Disposições Legais e Técnicas Enquadradoras da Resposta”, 

para as Residências não existia qualquer tipo de disposição. 

  

                                                                                                           
http://www.scml.pt/pt-PT/areas_de_intervencao/acao_social/pessoas_idosas/residencia_assistida/   
33Assisted Living Federation of America  
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2.1.4 CONVERGÊNCIA DE FUNÇÕES 

No meio da habitação sénior, é importante garantir que o residente continua a ter o 

apoio necessário caso  a sua situação físico-cognitiva se altere. Perante esta situação, são 

várias as unidades existentes que conjugam as funções de Residência com a de Unidade 

de Cuidados Continuados Integrados. 

Porém, é difícil encontrar um consenso no que diz respeito aos objetivos e destinatários 

deste programa. Nogueira (2009, p.4) apresenta três definições, expostas por três 

organizações distintas: 

  “Para a OCDE (...) “Long-term care34” é uma gama de serviços para pessoas que 

estão dependentes de ajuda para AVD, devido a incapacidade física ou mental, que 

frequentemente está associada à prestação de serviços na área da saúde básicos, como 

tratamento de feridas, gestão da dor, medicação, monitorização de saúde, prevenção, 

reabilitação, cuidados paliativos. São fornecidos numa variedade de locais para os quais 

existe uma gama larga de soluções e definições, nos diferentes países. (...) Para a 

Comissão Europeia (...) abrange uma gama de serviços de saúde e sociais, destinados a 

pessoas dependentes nas AVD, devido a doenças crónicas, incapacidade física ou mental. 

(...). Para a Organização Mundial de Saúde (...) inclui atividades destinadas a pessoas que 

não têm capacidade para auto cuidado a longo prazo, prestadas por cuidadores informais 

e formais, incluindo profissionais de saúde, sociais e outros, bem como voluntários. Nesta 

definição ficam de fora serviços abrangidos pelas definições anteriores dado que, para a 

OMS, “Long-term care” não inclui prevenção, tratamento de doença crónica ou 

reabilitação.”.  

Segundo o autor, para evitar possíveis dúvidas que a multiplicidade de conceitos 

encontrados pudesse levantar, surge a terminologia de cuidados continuados35. Estes 

pretendem abranger um leque se situações mais vasto e libertar estruturas como 

hospitais, por vezes sobrecarregados com o internamento de séniores em estado crónico. 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) surge em 200636, com o 

objectivo de “(...) Criar novas respostas de saúde e de apoio social sustentáveis e 

ajustadas às necessidades dos diferentes grupos de pessoas em situação de dependência e 

aos diferentes momentos e circunstâncias da própria evolução das doenças e situações 

sociais e, simultaneamente, facilitadoras da autonomia e da participação dos destinatários 

(...)“37. 

A RNCCI encontra-se estruturada em quatro unidades, podendo estas contar com 

subgéneros de resposta.  

 
                                            
34 “cuidados de longa duração”, tradução livre. 
35 “continuing care”, no original. 
36 O Decreto-Lei n.º 101/2006 estabelece a criação da RNCCI. 
37 In “Guia da Rede de Cuidados Continuados Integrados, Unidade de Missão dos Cuidados Continuados 
Integrados, Segurança Social, 2009, p.5. 
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1. Unidades de Internamento: 

Convalescença, Média Duração e Reabilitação, Longa Duração e Manutenção e 

Cuidados Paliativos  

2. Unidades de Ambulatór io :  

Unidade de dia e de promoção da autonomia 

3. Equipa Hospita lar :  

Equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos  

4. Equipas Domic i l iár ias :  

Equipas de cuidados continuados integrados e Equipa comunitária de suporte 

em cuidados paliativos. 

Sendo a primeira unidade a que se encontra associada às residências séniores, é relevante 

explorar as características das suas quatro sub-respostas. De acordo com o guia para as 

RNCCI, editado pela Segurança Social38, a Unidade de Convalescença deve permitir a 

estabilização clínica e funcional de pessoas que se encontrem em fase de recuperação de 

um processo agudo ou recorrência de um processo crónico.  

As Unidades de Média Duração e Reabilitação devem responder a necessidades 

transitórias, promovendo a reabilitação e a independência, em situação clínica decorrente 

de recuperação de um processo agudo ou alteração de um processo crónico.  

As Unidades de Longa Duração e Manutenção têm por finalidade proporcionar cuidados 

que previnam e/ou retardem o agravamento da situação de dependência, optimizando o  

estado de saúde. Destinam-se a doentes com processos crónicos que apresentem 

diferentes níveis de dependência e graus de complexidade e que não possam, ou não 

devam, ser cuidados no domicílio.  

As Unidades de Cuidados Paliativos destinam-se a doentes com doenças complexas em 

estado avançado, com evidência de falha da terapêutica dirigida à doença de base ou em 

fase terminal e que requerem cuidados para orientação ou prestação de um plano 

terapêutico paliativo. 

Ao conjugarem as funções de residência assistida e UCCI, estas estruturas contribuem 

para o aumento do conforto e qualidade de vida do residente. No caso (muitas vezes 

inevitável) de a sua condição mudar, (e necessitar de apoio permanente  nas AVD, por 

exemplo), este não necessita de recorrer a outra instalação para ter a ajuda que necessita. 

A integração das UCCI em ambientes residenciais para séniores revelam-se, desta forma, 

particularmente importantes, pois permitem evitar um afastamento do meio onde o 

residente já se encontrava integrado; obrigando, caso contrário, a uma re-adaptação por 

parte do mesmo. Enunciando um exemplo comum, o residente pode ser submetido a 

uma cirurgia e utilizar as instalações da unidade para convalescença, evitando, desta forma, 

a sua estadia prolongada e desnecessária num ambiente hospitalar39.  

                                            
38 Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados. 
39 Contribuindo, ainda,  para a optimização do espaço hospitalar disponível. 
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2 .2 .1 DESTINATÁRIOS, PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO e OBJECTIVOS 

Frequentemente, a população sénior demostra resistência quando confrontada com a 

ideia de sair da sua casa para habitar um local desconhecido. A relutância em deixar a 

zona de conforto, onde passaram por vezes grande parte da sua vida, a par dos rápidos 

progressos nos cuidados de saúde que lhes permite prolongar a sua independência, faz 

com que a idade média de mudança para uma residência sénior esteja a aumentar. 

(Gardner, 2015). Embora seja possível adaptar as habitações, melhorando a segurança nos 

percursos e nos usos do espaço, numa determinada etapa da vida alcança-se um limite 

que já não pode ser ultrapassado. Uma vez que a habitação já não responde às suas 

limitações o residente não consegue realizar as AVD sem apoio, torna-se necessário 

dispor de assistência contínua, que garanta o suporte necessário para o conforto no dia-a-

dia.  

Montoya, (2009), expõe três possibilidades de habitação sénior: a permanência em 

habitação própria adaptada, a “institucionalização necessária” e a mais recente e 

relevante para este estudo, a residência assistida. Esta surge como uma resposta ao 

aumento das necessidades de assistência, mas não tão significativas que seja necessária a 

institucionalização ou internamento da pessoa. No entanto, este conceito contém 

implícita uma dualidade: por um lado, é uma habitação, logo apresenta uma condição 

residencial, por outro, tem de providenciar assistência na saúde, o que conduz, 

inevitavelmente a uma condição hospitalar. Segundo o autor, esta nova tipologia é a 

“(...)consequência da alteração da visão global sobre a velhice.”, agora possível de ser 

desdobrada em duas etapas: a terceira idade, plena de independência e autonomia, e 

quarta idade, onde existe um maior grau de dependência para a realização das AVD. 

Assiste-se, desta forma, à criação de um novo grupo social que se transforma no público-

alvo desta tipologia. Apesar de serem pessoas que já não participam no mundo laboral, 

ainda têm uma vida ativa com muitos anos pela frente. Gardner (2015) caracteriza este 

grupo, intitulada a geração dos “baby-boomers” 40. Koerner et al. (2012) especificam os 

“boomers”, “boomers” dividindo-os em dois grupos : os que atingiram 65 anos por volta 

de 2011 e os “proto-boomers”, com altura com 75 anos. Tanto um como outro grupo 

continuam ativos e em forma e planeiam continuar assim.  

Alguns autores referem-se a este segmento da população como active-agers. Eles, e mais 

ninguém, determinam o seu ambiente: pretendem que os serviços sejam formulados para 

eles em vez de adaptarem a sua vida aos serviços existentes. Pela primeira vez, o 

envelhecimento não significa um exílio, ainda que elegante para as margens da sociedade 

dominante. Para eles os requisitos já não são tão generalizados, as necessidades 

apresentam um valor, enquanto que os desejos são quase ilimitados. Embora ainda 

venham a necessitar de cuidados de saúde associados ao avanço da idade, irão, mais uma 

vez, exigi-los de forma individual. A agregação de serviços de saúde “tornou-se um 
                                            
40 “baby-boomer” é uma pessoa que nasceu nos anos seguintes à segunda guerra mundial, marcados pelo 
aumento exponencial de nascimentos. Hoje estima-se que existam 77 milhoes de “baby-boomers” pelo mundo 
inteiro. (Horwitz-Bennett, 2013). 

Habitação Própria Adaptada 
________________________ 

“Institucionalização Necessária” 
________________________ 

Residência Assistida 

boomers 
____________________ 

proto-boomers 
____________________ 

active-agers 
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conceito do século passado” (Koerner, 2012). Os residentes serão considerados mais 

convidados de um hotel do que utentes de uma instituição. Esta geração procura serviços 

básicos a um bom preço, mas também quer que lhe seja dada possibilidade de escolha. O 

autor apresenta um exemplo simples: na hora da refeição, desejam diversas opções 

disponíveis, mesmo que depois acabem por pedir o mesmo de sempre. Da mesma 

forma, serviços como piscina, ginásio, e cabeleireiro, tornam-se necessidades, ainda que 

raramente sejam usados ou que apenas uma minoria possa e/ou queira usufruir deles. 

A legislação em Portugal apenas permite que a população com mais de 65 anos tenha 

acesso a este tipo de serviços, salvo situações excepcionais justificadas, como casos de 

doença ou recuperação de um episódio traumático. (Por exemplo, um acidente vascular 

cerebral (AVC), trombose, entre outros). Muitas das vezes, a população de uma 

residência assistida revela uma presença maioritariamente feminina uma vez que os 

homens, tradicionalmente, casam com o seu cuidador. Isto é, uma vez que, em média, as 

mulheres vivem mais quatro a cinco anos do que os homens, (como se pode verificar na 

figura 02.3) continuam a poder cuidar do seu cônjuge, pelo que é menos frequente a 

população masculina terminar a sua vida fora da sua habitação comum (Regnier, 2002; 

INE, 2014). 

 

 

PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO E OBJECTIVOS 

Face a este panorama, as respostas a estas necessidades tornaram-se mais criativas e 

criaram um mercado mais diversificado do que antes. O objectivo principal defendido por 

diversos autores é fazer a transição entre a habitação tradicional e a instituição sem 

grandes perturbações. Wylde (2013) realizou diversos estudos e percebeu que os 

aspectos mais valorizados nos espaços de residência assistida não eram o design do 

edifício, a paisagem, a decoração, nem tão pouco a comida ou as atividades. Nos 

residentes inquiridos destacaram-se dois aspectos fundamentais: um local que os faz sentir 

em casa e um local para fazer amigos. Para os inquiridos, sinónimo de um bom dia é estar 

com os amigos, poder sair e apanhar sol e serem visitados pela família.  
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Segundo a autora, os cinco “C’s” para o consumidor são: “Controlo” (Apropriação),  

“Customização” (Personalização), “Competência”, “Conexão” (Ligações)  e “Conforto”41 

Alden, (2012) afirma: “O design não é apenas sobre o exterior, o maior ênfase deve ser 

dado ao interior, aos espaços residenciais.”42 Zonas de atividade flexíveis, espaços que 

permitam manter a comunicação com o staff  e salas de refeição mais pequenas e 

privadas são alguns dos princípios apresentados para as novas instalações. Esta posição é 

reforçada por Horwitz-Bennett (2013) que sugere que (con)viver em espaços mais 

pequenos, com um staff descentralizado, torna possível um nível de cuidado mais 

elevado e mais personalizado por parte da equipa.  

Criar um comunidade “inside-out”, retirando todas as funcionalidades tipicamente 

utilizadas exclusivamente pelos seniores e reposicionando-as de forma a que sirvam 

também a comunidade é uma das opções apresentadas por Moldow (2013). Por 

exemplo, transformar o refeitório num restaurante ou abrir o café à comunidade 

envolvente, para atrair pessoas do exterior. Em diversas unidades recentes as salas de 

estar localizam-se à entrada, muitas vezes complementadas por pequenos cafés e bistros 

que chamam à atenção de quem passa. Estas tornam-se áreas onde os séniores vêm para 

conversar enquanto vêem a sua refeição ser preparada.  

Uma vez mais, é na realidade americana que se podem encontrar inúmeros exemplos 

que seguem as ideias supracitadas. O autor destaca a  residência sénior “the Heighs at 

Mount View” em Saamith, British Columbia, Canada, como um exemplo a acompanhar. 

O piso térreo é dedicado ao contacto com a vizinhança, com um café que oferece wi-fi, 

um playground para as crianças, uma galeria de arte, um lounge e um gabinete do 

município. Esta integração de funções e serviços permite a interação com o exterior, 

criando um ambiente dinâmico que desmistifica a ideia da instituição. 

 

2 .2.2 RESIDÊNCIAS SÉNIORES 

2.2.2.1 REQUISITOS ATUAIS DAS RESIDÊNCIAS SÉNIORES 

Ao longo da última década, vários autores defendem que, para além de todos os 

requisitos legais e técnicos que têm de ser cumpridos, o arquiteto detém ainda a missão 

de conseguir equilibrar diversos aspectos multidisciplinares indispensáveis à qualidade 

esperada da residência sénior (Regnier, 2002; Gardner, 2015). É necessário ter em conta 

que não é possível utilizar uma fórmula que funcione inequivocamente, pois cada local 

tem a sua própria demografia e ambiente, apresentando requisitos específicos que são 

determinantes para o projeto desenvolvido. Todavia, permanece uma conceito transversal 

aplicável a todas as instalações:  o desejo de um elevado nível de dignidade humana.  
                                            
41 Tradução livre do inglês: “Control”, “Customization”, “Competence”, “Conection” e “Confort”.  
Wylde, M. (2013). Conference Keynote: What makes your residents happy?. EFA magazine, Abril 2013. 
42Alden, A.L. (2012, Fall). Discovering ideas: 4th Annual Remodel/Renovation Competition. EFA Magazine. 
Disponível em http://digimags.vendomegrp.com/html/EFA-Fall-2012/#/10/zoomed  
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A residência não pode ser um local onde os séniores são “deixados” porque já não 

apresentam nenhum benefício para a sociedade, mas sim um ambiente com todo o 

conforto esperado numa habitação, onde se vive num meio saudável e especialmente 

desenhado para eles. 

Na sua obra “Design for Assisted Living”, Regnier (2002) apresenta nove pontos essenciais 

para uma residência assistida: 

1. Possuir aparência residencial; 

2. Ser perceptível como pequena escala; 

3. Providenciar privacidade; 

4. Reconhecer a  individualidade de cada residente; 

5. Promover a independência mas também a interdependência; 

6. Focar-se na saúde, mobilidade e estimulação mental; 

7. Possuir um ambiente familiar de suporte; 

8. Manter conexões com a comunidade envolvente; 

9. Servir os mais frágeis. 

 

Face à multidisciplinariedade dos requisitos apresentados, os princípios de atuação por 

parte das entidades gestoras transformaram-se. Por exemplo, a passagem do conceito de 

“tamanho único” (one size fits all) para diferentes ofertas em que os residentes podem 

escolher a mais adequada às suas necessidades e orçamentos, reconhecendo que cada 

indivíduo teve um percurso distinto e por isso tem interesses diferentes dos seus pares. 

Também a estética é essencial para o desenvolvimento bem sucedido das residências 

sénior. A presente geração é mais sofisticada e educada que a anterior, o que reflete no 

design interior. Atualmente, o design interior está a internacionalizar-se e a modernizar-se. 

A arte é mais colorida, abstracta e instigante. A chave é ser intemporal43, em vez de se 

focar em estilos muito específicos, como o “kitsch” ou “trendy”. As alcatifas com padrões 

vieram substituir as tijoleiras, as luminárias apresentam-se cuidadas, sendo possível 

encontrar candeeiros de leitura e de pé e até a área de banho se assemelha mais com um 

SPA, com piso e toalhas aquecidos, aromaterapia e música ambiente (Gardner, 2015). 

Deve existir um completo entendimento das necessidades dos residentes, onde o edifício 

acompanha o seu percurso. Desta forma, o programa deve prever diferentes modelos 

disponíveis, desde a vida independente, à residência assistida, passando pelos apoio às 

AVD, cuidados de enfermagem diários e estimulação da memória. Cada uma destas 

componentes tem os seus requisitos, pelo que é necessário estar consciente das 

diferenças inerentes a cada uma delas. Focando-se nos desafios mentais e físicos que 

alguns residentes enfrentam, uma  possíveis soluções é providenciar design integrado: Por 

exemplo, residentes que não tenham dificuldades de mobilidade, mas tenham um alcance 

limitado, com ajustes simples, como por exemplo subir as tomadas do chão alguns 

                                            
43 Veja-se, por exemplo, o slogan da marca finlandesa Iittala: “Timeless design” que significa precisamente 
“Design Intemporal”. 



ARQUITETURA 65+ EM PORTUGAL 

31 

centímetros para que não tenham de baixar-se tanto, pode estimular e promover a sua 

autonomia.  

Um dos aspectos presente nos diferentes pontos é o sentido de pertença e de lugar. É 

necessário promover a independência, sim, mas também a interdependência, fazendo 

com que as pessoas se sintam membros  de uma comunidade, colaborando ativamente 

no seu funcionamento diário. Quando os residentes são tratados como objetos, sem vida, 

sentem-se inúteis, o que pode também contribuir para aumentar o seu nível de 

dependência. Como tal, deixar que participem em atividades simples, como pequenas 

tarefas diárias, ajuda a manter as suas capacidades cognitivas e as relações interpessoais. 

Também a manutenção das suas anteriores relações com a família, amigos, vizinhos, 

estimula as suas ligações com a comunidade. 

Todas estas premissas se tornam mais fáceis de realizar se a unidade apresentar a escala 

apropriada. O número de unidades desejáveis depende do contexto em que o edifício se 

insere, e embora por vezes seja difícil conjugar a rentabilidade da estrutura com a sua 

dimensão, quanto maior o edifício, menores serão os laços entre os residentes (Regnier, 

2002). 

Koerner & Berg (2012) afirmam que “Integração e envolvimento na comunidade é o 

novo mantra44”. As comunidades tornaram-se ambientes inclusivos em vez de exclusivos. 

Ao estimulá-las, estimulam-se os residentes para as tendências atuais, o que se torna um 

factor de bem estar e longevidade, uma vez que permanecer socialmente conectado é 

vital para a saúde e produtividade. 

 

2.2.2.2 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 

Com o intuito de melhorar a qualidade dos equipamentos sociais, o Instituto da 

Segurança social cria, em 2007, o guião “Recomendações Técnicas para Equipamentos 

Sociais - Lares de Idosos”. Dividido em sete capítulos (1. Generalidades, 2. Localização e 

Inserção Urbana, 3. Programa Espaço-Funcional, 4. Segurança, Salubridade e Conforto, 5. 

Construção, 6. Instalações e Equipamentos, e 7. Economia, Durabilidade e Manutenção), 

o objectivo deste guia era o de “Garantir a existência de um conjunto de requisitos para 

a construção de novos equipamentos sociais e para a adaptação dos existentes (...)”. 

Embora o propósito inicial fosse o de conceber um manual técnico que facilitasse a 

consulta de diversas particularidades relativas ao projeto de um lar de idosos, este 

tornou-se insuficiente face ao desenvolvimento de outras respostas habitacionais. O 

documento editado em 2006 pela Segurança Social 45não reportava a existência de 

“Disposições Legais e Técnicas Enquadradoras da Resposta” para duas tipologias, o 

Centro de Convívio e a Residência Sénior. Com o crescente aparecimento e 

                                            
44 Do sânscrito mantra, «modo de pensar; meditação». mantra in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo 
Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. [consult. 2015-09-03 11:27:22]. Disponível na Internet: 
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/mantra 
45Chichorro, A., Marques, C., Ferreira, S. (2006) “Respostas Sociais: nomenclaturas/conceitos”, Direcção-Geral 
da Segurança Social, da Família e da Criança. 
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Técnicas Enquadradoras da 
Resposta 
________________________ 

2007 – Recomendações 
Técnicas para Equipamentos 
Sociais (RTES) 
________________________ 

2012 – Portaria nº 67/2012 
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popularização das Residências Séniores, tornou-se necessário criar um documento que 

abrangesse todas as tipologias habitacionais e não se focasse apenas em descrever 

exaustivamente uma. 

Dessa forma, surge a Portaria nº 67/2012, com o objectivo de simplificar a legislação e 

guiões técnicos existentes, adaptando-os à realidade presente. 

Segundo a Portaria nº 67/2012 do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, a 

anterior legislação encontrava-se francamente desajustada, tendo em conta a crescente 

preocupação com a possibilidade de utilização máxima das capacidades instaladas em 

condições de qualidade e segurança e o enquadramento normativo em vigor. 

A nova portaria dispõe de vinte e dois artigos e dois anexos que definem: 

 

O Artigo 1º, “Considera-se estrutura residencial para pessoas idosas, o estabelecimento para 

alojamento colectivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas 

atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem.” torna o objecto de atuação 

mais abrangente, englobando não só os Lares Residenciais mas também as Residências 

Assistidas. O âmbito de aplicação mantém-se uma vez que a legislação é válida quer para 

construções de raiz, construções pré-existentes, com processos em curso ou com licença 

de funcionamento provisória. Também os objectivos de funcionamento e princípios de 

atuação, embora estruturados de outra forma, transmitem as mesmas ideias e princípios 

descritos nas RTES.  

Uma das alterações surge de imediato no artigo 5º, referente aos destinatários. Este passa 

a abranger situações pontuais para o descanso do cuidador (por exemplo, situações de 

férias). 

A capacidade máxima mantém-se (120 residentes), no entanto as unidades funcionais 

tornam-se maiores (60 residentes), visto que nas RTES apenas podiam ter até um 

máximo de 40 residentes. É dispensada a existência de unidades funcionais caso a 

capacidade seja até 80 residentes. 

1. Objecto de Atuação;  

2. Âmbito de Aplicação;  

3. Objectivos; 

4. Princípios de Atuação; 

5. Destinatários; 

6. Capacidade; 

7. Tipologias Habitacionais; 

8. Serviços; 

9. Processo do Residente; 

10. Contrato de Prestação de Serviços; 

11. Direção Técnica; 

12. Pessoal 

 

13. Acesso à Informação,  

14. Regulamento Interno,  
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16. Edifício, 
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20. Casos Especiais 
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São contempladas n  ovas tipologias habitacionais, como os apartamentos e moradias, 

adicionando-se a possibilidade de existirem quartos triplos (para além de se manterem as 

designações de individual e duplo), tipologia que não se encontrava prevista nas RTES. 

Enquanto que o guião anterior se encontrava mais direcionado para as normas técnicas, a 

Portaria pretende abranger diversas áreas de atuação, como é possível comprovar pelos 

artigos 8º até ao 14º. As condições relativas à inserção urbana, aprofundadas no primeiro 

capitulo das RTES, resumem-se agora a três artigos : Condições de Implantação, Edifício e 

Acessos ao Edifício (respectivamente artigo 15º, 16º e 17º) 

Tal como nas RTES, as áreas funcionais são um elemento relevante na nova legislação. No 

entanto, a informação aparece bastante mais concentrada, uma vez que ao especificar os 

espaços para cada Unidade Funcional é referida a área mínima exigida. Esta organização 

simplifica e condensa a informação num único ponto, permitindo uma consulta mais 

eficiente. Com o intuito de adquirir uma noção geral sobre as diferenças significativas, 

realizou-se uma comparação entre as duas legislações pode ser consultada na tabela 02.1, 

que se apresenta na página seguinte. 

Para além da evidente redução da extensão do documento, a integração das respostas 

residenciais numa designação comum são evidentes e merecem destaque na presente 

investigação. Tipologias que prevêem diversas modalidades de alojamento, não só em 

quartos mas também em tipologias habitacionais, contam agora com um artigo próprio, 

enquanto que nas RTES eram indicados de um modo geral no capítulo 3 “Programa 

Espaço-Funcional (Objectivos de Funcionamento). Os capítulos de “Segurança, 

Salubridade e Conforto”, “Construção”,  “Instalação e Equipamentos” e “Economia, 

Durabilidade e Manutenção” remetem para outras especialidades e para a consulta de 

legislação mais específica, não estando descritos na nova portaria. 

Na página seguinte apresenta-se uma tabela que estabelece a comparação entre as 

anteriores RTES e a atual legislação em vigor. Para além de alterações básicas como as 

designações espaciais, a nova portaria pretende optimizar o espaço disponível, de forma a 

melhorar a capacidade de resposta existente.  

 Ao analisar a tabela é evidente a redução das áreas previstas nas RTES, quando 

comparados com a atual legislação. Para a maioria das situações as áreas atuais vão de 

encontro às áreas preconizadas para instalações já existentes, nas anteriores RTES. A nova 

legislação é mais aberta e permissiva, deixando ao critério do arquiteto a necessidade de 

certas infraestruturas, como por exemplo, I.S.46 ou salas de movimento e bibliotecas. Foi 

ainda adicionada a tipologia de quarto triplo, que não se encontrava prevista nas RTES. 

Também as áreas dos espaços de apoio não apresentam dimensões restritas, indicando 

apenas a separação desejável dos produtos utilizados . 

 

  
                                            
46 Em certos casos a I.S. pode ser dispensada quando houver outra na proximidade. 
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Cozinha 20 10
Lavandaria 20 12

SAÚDE ENFERMAGEM

Gabinete 14 12

I.S. 4,42 3,5 pode ser dispensada caso haja 
outra nas proximidades

Quartos Individuais 14 nao contemplado
Quartos Duplos 18 nao contemplado
Quartos Triplos 24 nao contemplado

Arrecadações Gerais 20 nao definido
Géneros Alimentícios 6 nao definido
Produtos de Higiene 4 nao definido

SERVIÇOS DE APOIO

COZINHA E LAVANDARIA

ESPAÇOS Designação e Áreas 
RTES 

Designação e Áreas 
Actuais Observações

ACESSO RECEPÇÃO

Recepção 12 9
IS 2,72 não contemplado

Gabinete da Direcção 12 10
Gabinete Técnico 12 10
Gabinete Administrativo 12 10

I.S. 3 2,72 pode ser dispensada caso haja 
outra nas proximidades

Sala de Reuniões 14 10 apenas necessária para 
capacidade � a 40 residentes

DESCANSO E HIGIENE 
DO PESSOAL

INSTALAÇÕES PARA O 
PESSOAL

Sala de Pessoal 10 10
I.S. 3,5 3,5
Vestiário, descanso 6 6
I.S. 3,5 3,5

Sala de Estar/ Atividades 20 15

I.S. 4,84 4,84

pode haver apenas uma I.S. 
para as áreas de convívio e 
refeições, desde que sejam 
próximas

Sala Movimento 20 não contemplado
Biblioteca 16 não contemplado

Sala de Refeições 30 20
Copa 6 não contemplado ocupação a 80% mantém-se

Quartos Individuais 10 10
Quartos Duplos 15 12
Quartos Triplos não contemplado 20,5
Sala de Estar com Copa 12 12

I.S. 4,5 4,5

Banho Geriátrico 10 10 apenas necessário quando 
superior a 10 residentes/piso

Apartamentos/Moradias nao contemplado nova tipologia 
contemplada

Quartos Individuais 10
Quartos Duplos 16
Sala Estar com Kitchenet 10
I.S. 4,5
Compartimento de Sujos 6

os valores apresentados 
encontram-se em metros 

quadrados

não houve alterações nas áreas 
definidas

o RTES ainda considerava  a 
possibilidade de quartos não 

acessíveis

ADMINISTRAÇÃO, DIRECÇÃO E SERVIÇOS 
TÉCNICOS

REFEIÇÕES

CONVÍVIO E ATIVIDADES

ALOJAMENTO

  

Tab. 02.1 Comparação entre 
as RTES e Portaria 
nº 67/2012 
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2006 

1051 unidades 
________________________ 

(...) 
________________________ 

2013 

2.049 unidades 
________________________ 

2014 

2.187 unidades 
________________________ 

2015 

2.271 unidades 

89%

11%

Fig .02 .4  Percentagem de 
população idosa em Portugal  

 

2 .2 .4 EVOLUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS SÉNIORES EM PORTUGAL. 

Nos últimos anos tem-se registado um crescimento da oferta de cuidados e serviços à 

população sénior por parte de prestadores de carácter formal e informal47. Com o 

crescente envelhecimento populacional que se tem verificado ao longo dos últimos anos, 

a par de outros factores, como a gradual inserção da figura feminina no mercado de 

trabalho, a presença de unidades residenciais séniores acentua-se, de forma a acompanhar 

e responder a este fenómeno.  

Diversos estudos realizados nos últimos anos apontam para a crescente expansão dos 

ambientes de cuidados séniores. À data da sua realização, o relatório de 2008 previa que, 

a longo prazo, o envolvimento de promotores privados em detrimento dos públicos seria 

o cenário mais provável, o que se veio a confirmar mais tarde. (Ferreira, et al, 2008 e 

Informa D&B, 2013, 2014 e 2015). 

Segundo a consultora Informa D&B, que tem realizado estudos nos últimos três anos48, o 

número de lugares disponíveis passou de 7.861, em 2006, para 17.528 em 2014. Em 

Março de 2015 existiam 2.271 unidades, mais 84 do que em 2014 que contabilizava  

2.187 unidades, (por sua vez com mais 68 do que em 2013, com 2.049 unidades). Deste 

número total, de 2013 para 2014 o número de novas instituições com fins lucrativos foi 

superior ao de instituições não lucrativas, enquanto que de 2014 para 2015 se verificou a 

situação inversa. Entre estas últimas destaca-se a posição das Misericórdias Portuguesas, 

que à data do último estudo geriam 486 das unidades existentes. 

Há sete anos atrás, os grandes grupos ligados à saúde apresentavam uma participação 

mínima e restrita no sector de cuidados a idosos: apenas a José Mello Residências e 

Serviços, Espírito Santo Saúde,  Montepio Residências e Serviços e Carlton Life estavam 

identificados, sendo sua área de atuação era maioritariamente na grande Lisboa. (Ferreira, 

et al, 2008). Esta situação veio a alterar-se ao longo do tempo, quer devido à expansão 

dos grupos mencionados ou ao aparecimento de pequenos promotores um pouco por 

todo o país. Pelos dados apresentados, das diversas empresas, grupos empresariais e 

instituições que atuam no sector, é possível dividi-los em dois grandes grupos: as 

organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos. No entanto, é relevante salientar 

que é apenas Estado, em articulação com as organizações não lucrativas, quem responde 

às populações mais carenciadas, sendo a resposta ao segmento com maior capacidade 

financeira dada pelo sector privado. Este facto resulta numa lacuna de respostas 

habitacionais séniores para a população com rendimentos médios e médios-baixos. Com 

vista a evitar esta desigualdade, algumas entidades tendo vindo a promover a integração 

                                            
47Ferreira, C.et al, (2008) distingue carácter formal de informal. O primeiro corresponde a cuidados ou serviços 
prestados em instituições, o segundo corresponde a cuidados prestados na habitação pela família ou terceiros. 
(p.164). 
48 A informação disponibilizada é relativa aos anos de 2013, 2014 e 2015. Consultado em  
https://www.informadb.pt/idbweb/resourcesRepository/sectores-portugal2015/mar-residenciais-terceira-idade.pdf 
http://biblioteca.informadb.pt/files/files/Perfis/DBK_Residencias-para-terceira-idade_2014.pdf  
https://www.informadb.pt/idbweb/resourcesRepository/sectores-portugal2013/mar_residencias_3_idade.pdf  
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de uma componente social nos novos equipamentos, como é o caso do Complexo Social 

de Alcabideche, estudado no Capítulo 3 desta investigação. 

O quadro que se segue apresenta a relação entre os distritos portugueses, o número de 

unidades com e sem fins lucrativos, a população total e a população sénior, para uma 

melhor entendimento da distribuição e concentração das respostas pelo território luso. 

Analisando o tecido populacional português, a média ronda os 15% de envelhecimento 

populacional. Dos dezoito distritos de Portugal, três apresentam uma taxa de população 

sénior de 20% (Castelo Branco, Guarda e Porto), sendo o distrito mais jovem o de Braga, 

com apenas 9%. Curiosamente, é também Braga que apresenta o segundo maior número 

de respostas sem fins lucrativos, precedido por Lisboa. Relativamente às respostas com 

fins lucrativos Lisboa lidera a lista, seguida dos distritos do Porto e Leiria. Apenas em 

Leiria e Setúbal se verificam mais entidades com fins lucrativos do que sem fins lucrativos. 

Distr i to N.º de 

unidades 

com f ins 

lucrat ivo

s 

N.º de 

unidades 

sem f ins 

lucrat ivo

s 

N.º de 

população 

tota l  

N.º de 

populaçã

o sénior 

% de 

Populaçã

o Sénior 

Aveiro 13 108 713 575 81 408 11% 

Beja 3 58 161 211 30 769 19% 

Braga 12 128 831 366 78 531 9% 

Bragança 14 72 148 883 26 892 18% 

Castelo Branco 9 66 208 063 40 858 20% 

Coimbra 29 85 441 204 60 122 14% 

Évora 21 61 173 654 30 618 17% 

Faro 12 52 395 218 58 221 15% 

Guarda 13 117 179 961 35 226 20% 

Leiria 72 69 459 426 63 417 14% 

Lisboa 153 171 2 136 013 272 176 13% 

Portalegre 4 66 788 459 94 147 12% 

Porto 73 120 127 018 25 799 20% 

Santarém 38 78 1 781 836 176 440 10% 

Setúbal 71 50 454 527 74 254 16% 

Viana do Castelo 7 42 250 275 39 646 16% 

Vila Real 6 56 223 729 35 177 16% 

Viseu 19 94 394 925 60 934 15% 

Tabela 02.2 Relação entre o número de respostas habitacionais e o número da população por distrito.  
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3. CASOS DE ESTUDO 
________________________________________________________

“O sol nunca soube da sua grandeza, até que atingiu um lado do edifício” 

Louis Khan, Unbuilt Masterworks 
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3.1 Identificação dos Casos de Estudo Selecionados 
3.2 Metodologia de Análise  
3.3 Critérios de Seleção 

3.4 Caracterização Geral dos Casos de Estudo Selecionados 
3.5 Análise Espaço-Funcional 
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01.Lar-Hotel de Vila Real, 2003
    Albino Teixeira Arquitecto
    requalificação, centro urbano

02.Domus Vida Lisboa, 2005
    Frederico Valsassina
    novo, centro urbano

03.Casas da Cidade, 2007
    RISCO
    novo, centro urbano

04.Residência de Alvalade, 2013
    Atelier DATA
    requalificação, centro urbano

05.Domus Ericeira, 2013
    RRCRS Arquitectos
    novo, periferia urbana

06.Torre Sénior, 2013
    Atelier d’Arquitectura J.Lopes da Costa
    novo, periferia urbana

07.Complexo Social, 2013
    Guedes Cruz Arquitectos
    novo, periferia urbana

0 1 .

0 2 . 0 3 .

0 4 .
0 5 .

0 7 .

0 6 .

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO SELECIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE 
 
Os casos de estudo selecionados são apresentados por ordem cronológica de 

construção, do mais antigo para o mais recente.  Em cada um é apresentada a sua 

inserção geográfica, bem como eventuais pontos de interesse que clarifiquem a sua 

posição no território.  

De seguida procedeu-se à caracterização geral, construindo esquemas representativos 

da volumetria, circulações e grafos justificados do edificado. 

Para proceder à análise espaço-funcional dos sete exemplos arquitectónicos foi 

elaborada uma matriz de análise que contempla diversos aspectos, apresentados de 

seguida. 

F ig .03.1 Identificação dos 

casos de estudo 
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Programa 

Promotor 

Entidade gestora  

Conceito 

Capacidade  

Publico-alvo  

Modalidade de alojamento 

Serviços prestados 

Tipo de intervenção  

Reabilitação / Construção nova 

Equipa projetista 

Datas projeto / construção / ocupação 

Contexto 

Localização   

Implantação  

Volumetria  

Condição Espaço- Funcional 

Identificação de funções / atividades 

Distribuição/organização espacial das funções / atividades 

Condições de controlo 

Áreas funcionais 

Condições de acessibilidade  

Condição F ís ico-Construt iva  

Organização formal  

Linguagem arquitectónica 

Tecnologia construtiva 

Materiais 

Condição Ambienta l  

Estratégias de climatização/ ventilação 

Acústica 

Eficiência energética 

 

A informação foi recolhida a partir de fontes documentais, sites das organizações, 

visitas ao local e em alguns dos casos disponibilizada pelos arquitetos do projeto. 

De seguida procedeu-se à análise das plantas, agrupando os espaços pelas funções 

designadas nas disposições legais49 Foram identificadas sete funções e cada uma 

atribuída uma cor, como se exemplifica no exemplo de legenda lateral. (Fig. 03.2) Em 

alguns dos casos de estudo foi possível ter acesso à totalidade das áreas 

correspondentes a cada função. 

  

                                            
49 Portaria nº 67/2012 do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, apresentada no Capítulo 2. 

F ig .03.2 - Legenda tipo 

utilizada na análise dos 

elementos gráficos 
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3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
ANÁLISE ESPAÇO-FUNCIONAL 

Dos inúmeros exemplos existentes no território português, procurou-se construir um 

conjunto equilibrado, que retratasse a diversidade dos processos de atuação face ao 

espaço construído. Nesta primeira fase, as características físico-espaciais foram 

dominantes, a par da disponibilidade de acesso a elementos gráficos como plantas, 

alçados, cortes, fotografias, entre outros; que permitissem uma análise rigorosa dos 

casos de estudo selecionados.  

 

 

Os sete casos de estudo selecionados quatro encontram-se situados em centros 

urbanos (Lar-Hotel de Vila Real, Domus Vida Lisboa, Casas da Cidade e Residência de 

Alvalade) e três em periferias urbanas (Domus Ericeira, Torre Sénior Santo Tirso e 

Complexo Social de Alcabideche). As volumetrias são predominantemente 

horizontais, sendo a Residência de Alvalade a única vertical. A organização espacial 

apresenta-se diferenciada, podendo desenvolver-se em volta de pátios (centralizada), 

como é o caso de Vila Real, Casas da Cidade e Domus Vida Lisboa e em extensão 

(linear) nos restantes exemplos. Quanto ao tipo de intervenção, apresentam-se duas 

reabilitações (Lar-Hotel de Vila Real e Residência de Alvalade) e cinco construções de 

raíz.  

De seguida apresenta-se a caracterização geral dos casos de estudo. As 

representações relativas à volumetria e circulações são meramente esquemáticas, não 

devendo ser interpretadas de forma literal. Os grafos funcionais apresentados são de 

natureza topológica, isto é, não têm escala e apenas relacionam os espaços entre si, 

possuindo diferentes níveis de profundidade.  

  

Características 
Diferenciadoras

contexto urbano
periferia urbana

volumetria horizontal
vertical

organização espacial linear
centralizada

tipo de intervenção reabilitação
construção nova

Fig .03.3  Características 

Diferenciadoras dos Casos de 
Estudo (1) 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS CASOS DE ESTUDO  
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3.5 ANÁLISE ESPAÇO-FUNCIONAL  

Na página seguinte apresenta-se a análise espaço-funcional dos casos de estudo, 

tendo em conta a matriz apresentada no ponto 3.2 (Metodologia de Análise). 
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Capacidade: 40 residentes 

                     n.d. funcionários 

_____________________________ 

Públ ico-Alvo: classe média-alta/alta 
_____________________________ 

Modal idade de Alojamento 

40 quartos  10 quartos individuais,  

                 11 quartos duplos  

                   4 suites 

 

 

Fig .03 .5 Vista geral 

Fig .03 .6 Vista do Liceu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conceito 

O Lar-Hotel de Vila Real divide os seus serviços entre Lar Residencial e Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados de Média Duração e Reabilitação. Dentro do 

campo de ação da SCMVR é uma equipamento destinado à população com maior 

capacidade financeira, que proporciona a possibilidade de viver num centro urbano 

com segurança e qualidade de vida. Os serviços prestados incluem diferentes 

atividades diárias, como exercícios de memória, visionamento de filmes, trabalhos 

manuais, palestras informativas sobre variados temas de interesse sénior, visitas a 

museus e exposições, idas ao cinema e ao teatro, passeios, entre outros.50 

 

Contexto 

O Lar-Hotel de Vila Real ocupa o edifício do antigo Hospital da Divina Providência / 

Hospital Distrital de S. Pedro em Vila Real. Após ser descativado na década de 1990, 

e até à data da reconversão, o edifício do antigo hospital funcionou como escola 

profissional do NERVIR (Associação Empresarial de Vila Real), e Jardim-de-Infância da 

Misericórdia de Vila Real, durante aproximadamente seis anos, até se iniciarem as 

obras de reconversão do edifício. O edifício foi totalmente reabilitado pelo atelier 

mencionado, com exceção do corpo da Provedoria e Igreja, situados no Largo Conde 

de Amarante.  

Encontra-se inserido numa área central da cidade, no centro histórico. Ladeado pela 

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, (antigo Liceu) localiza-se a poucos metros 

da Câmara Municipal.    
                                            
50 Santa Casa da Misericórdia de Vila Real – Lar Hotel.     Disponível em: 
http://scmvr.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=472&lang=pt 

FIg .  03.4 Fotografias aéreas  
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Áreas Totais  
 
     Exterior Privado  223 m2 

___________________________ 
     Circulação   591,6 m2 

___________________________ 
     Social    377,55 m2 
___________________________ 
     Alojamento   356,8 m2 
___________________________ 
     Funcionários/Apoio 893,1 m2 
___________________________ 
     Saúde    91,6 m2 
___________________________ 
     Administração   75,95 m2 

Fig .03 .7  Vista lateral do corpo 

de circulações 

 

O edifício está inserido num lote com aproximadamente 6500 m2, em que a área 

construída ocupa um total de 3900 m2 e uma configuração em L, circundado por uma 

área de jardim (Fig. 03.8). Foi mantido um corpo de circulações já existente (Fig. 03.7), 

que se apresenta lateral ao edifício principal. A volumetria geral do edifício, 

corresponde a três pisos (acima da cota da rua, cujas cotas de implantação são 

concordantes com as do edifício existente, permitindo a sua interligação funcional.)  

O novo volume construído em substituição da mansarda previamente existente, não 

ultrapassou a volumetria e cércea predominantes, constituindo-se como marca de 

identidade/diferença entre a pré-existência e a nova edificação. 

 

Condição Espaço-Funcional  

 
 

 

Fig .03 .8  Vista do jardim, com a 

capela ao fundo 

 

F ig .03.10 Planta do Piso de Entrada 

F ig .03.9 Planta do Piso -1 
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Condição F ís ico-Construt iva  
No piso 0, parcialmente enterrado, concentram-se os serviços como cozinha, copa, 

lavandaria, rouparia e arrumos, e encontra-se a única fachada para o logradouro, 

orientada a Poente.  

O acesso ao edifício é feito pelo piso 1, onde se situa a recepção. As áreas comuns 

encontram-se maioritariamente neste nível; uma grande sala e estar, receber e jantar, 

assim como salas de menor dimensão destinadas a momentos de visita mais privados. 

Conta ainda com seis quartos (três simples e três duplos). Encontra-se no final de um 

dos corpos o gabinete da administração e o acesso à Provedoria e Capela de 

Sant’Ana, que não foram parte integrante do mesmo projeto e processo de 

reabilitação. 

Fig .03 .14 Vista da loggia no 
último piso 

 

Fig .03 .13 Cozinha 

F ig .03.12 Planta do Piso 3 

F ig .03.11 Planta do Piso 2 
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No segundo piso encontram-se quatro suites, sete quartos individuais e oito duplos, 

assim como uma sala de estar e de atividades e instalações sanitárias comuns. 

No último piso encontra-se a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, com 

quatro quartos individuais e treze quartos duplos. A área de saúde é também neste 

piso, com o gabinete médico e de enfermagem, uma sala de tratamentos e uma sala 

de recuperação. 

As circulações, o banho geriátrico e a copa de apoio repetem-se ao longo dos pisos, 

mantendo a sua posição. No corpo já existente que foi mantido, é possível encontrar 

as áreas de apoio, como salas de funcionários e vestiários, salas técnicas, arrumos e 

ainda a circulação de serviço, que conta com dois elevadores, sendo um deles monta-

cargas. 

O edifício está organizado de modo a gerar áreas mais reservadas, que visam uma 

certa privacidade à medida que se progride no seu interior. 

A intervenção procurou manter a autenticidade do conjunto original e a integridade 

de dos seus componentes. Construtivamente, o elemento que teve mais impacto na 

intervenção foi o processo de recuperação e demolição de elementos estruturais. As 

paredes de granito foram desmontadas, limpas e recuperadas, bem como as molduras 

dos vãos e os embasamentos que se ainda se encontravam em bom estado de 

conservação. 

A compartimentação interior, caixilharia a estrutura e o revestimento dos pisos, o 

corpo em mansarda e a cobertura foram removidos, mantendo-se apenas o corpo em 

betão armado dos anos 70 e as portadas de madeira existentes nos vãos exteriores, 

para reuso no projeto. 

Dos materiais utilizados destacam-se as cantarias utilizadas para o guarnecimento dos 

vãos exteriores e para o embasamento e cornijas das paredes, assim como a estrutura 

metálica visível no último piso e o uso de madeiras nobres nos acabamentos 

interiores. A escolha foi estimulada pela anterior linguagem do edifico, tentando 

aproximar a nova abordagem à anterior condição do edificado. 

 

Condição Ambienta l  

À data de construção do edifício não estava ainda generalizada a preocupação com 

considerações ambientais, pelo que a única instalação aplicada foi o sistema de 

aquecimento central. Hoje em dia esta questão levanta alguns problemas, tais como a 

ventilação e arrefecimento nos períodos de Verão, devido ao clima seco e quente da 

área em que se encontra inserido. 

 

Uma vez que o edifício sempre se encontrou ligado à temática da saúde, (uma 

característica que o distingue dos restantes apresentados), realizou-se uma breve 

cronologia do edificado, que se apresenta na página seguinte.  

Fig .03 .15 Interior do corpo 

das circulações 

 

Fig .03 .16 Pormenor das caixilharias 

e guarnições 

 

Fig .03 .17 Pormenor dos 

acabamentos 

 



 

48 

SOBRE O EDIFICADO 

 

O Hospital funciona numa 
estrutura precariamente 
adaptada. 

 

É projetado um edifício 
de origem com uma 
estrutura  corresponda 
às necessidades da 
população. 
 
É demolida a habitação 
contígua ao edifício do 
hospital de forma a 
possibilitar a extensão 
da enfermaria. 
 

FASE 1

INSTALAÇÕES 
PRIMITIVAS

SÉC. XVIII

HOSPITAL DA
DIVINA 

PROVIDÊNCIA

SÉC. XVIII
a

SÉC. XIX

FASE 2

FASE 1

INSTALAÇÕES 
PRIMITIVAS

SÉC. XVIII

HOSPITAL DA
DIVINA 

PROVIDÊNCIA

SÉC. XVIII
a

SÉC. XIX

FASE 2

Fig .03.18 Edifício do 
Hospital Civil, 
Alçado Norte 

 

F ig .03.19 Edifício do 
Hospital Civil, 
Alçado Sul 

 

BREVE CRONOLOGIA DO EDIFÍCIO DO LAR-HOTEL51 
 

Março de 1796 

É delineado o primeiro plano do hospital, a funcionar numa habitação unifamiliar 

particular. Este apresenta capacidade para apenas 5 doentes, dados os recursos 

reduzidos.  

 

 

 

 

Agosto de 1796 

A Misericórdia procura um edifício próprio para estabelecer Hospital. Os contributos 

públicos permitem adquirir um edifício de habitação unifamiliar na “Praça Velha”, atual 

Largo dos Freitas. 

 

1806 

É feita a extensão do edifício adquirido para acomodar uma enfermaria.: 

9 camas para homens, 4 camas para mulheres, 28 camas para soldados. 

 

 

 
  

                                            
51 “Origens e Instalações”.       Disponível em: 
http://scmvr.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=550&lang=pt  
“Lar-Hotel da Misericórdia”.       Disponível em: 
http://scmvr.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=563&lang=pt  
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SOBRE O EDIFICADO 

 

O novo edifício funciona em dois 
pisos, divididos em três corpos, 
sendo o corpo central ligeiramente 
mais avançado na fachada sul. 

No piso superior os vãos 
apresentam varandas, apenas nos 
corpos laterais. 

É colocado um jardim na área 
nascente da envolvente. 

 

 

 

 

1816 

É iniciado o processo de escolha do terreno para o novo hospital. 

1817 

É iniciada a construção do novo hospital na Praça Velha, atual Largo dos Freitas.  
“um espaço nobre, de forma quadrangular, com um chafariz (...)” 

1823 

O Hospital inicia atividade nas novas instalações., no entanto, a construção do 

edifício ainda não se encontrar finalizada. 

1850 

São efectuadas obras de reabilitação para o melhoramento das condições de 

salubridade e higiene. 

Procede-se à mudança dos sistemas de esgoto (cloacas) 

1851 

É adquirido o edifício contíguo, para ampliação do hospital. 
“devido ao hospital precisar de espaço para o curativo de várias moléstias que 

devem ter tratamento separado, como também para outras arrumações e ser a 

única zona para onde o Hospital se pode alargar.” 

1853-54 

São executadas diversas obras de melhoria das condições do edifício.  

Inicia-se a construção de uma nova enfermaria,. 

1887 

É adquirido mobiliário e são concluídas obras de conservação em diversos 

espaços. 

1896 

É proposta a construção de uma unidade de hidroterapia, com o intuito de 

rentabilizar o hospital. 

1901 

É feita a reparação da varanda e claustro a partir de donativos. 

Procede-se a novas obras gerais. 

1911 

São efectuadas as últimas obras de conservação das quais há registo. 

  

SÉC. XIX
a

SÉC XX
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SOBRE O EDIFICADO 

 

Na sua estrutura inicial, o 
edifício do CNSR 
apresenta dois corpos, 
dispostos em “L”, 
constituídos por três pisos 
rasgados por janelas, 
sendo o piso superior uma 
mansarda.. 

Demolida a residência 
contígua ao conjunto 
edificado, nasce um novo 
corpo, formando um 
edifício de planta em “U”, 
que mantém a mesma 
métrica de aberturas . 

F ig .03.20 Hospital da 
Divina Providência 
Instalações do Colégio de 
Nossa Senhora do Rosário 
 

 

1914 

É adquirido o edifício do antigo Colégio de Nossa Senhora do Rosário, para 

nele se instalar o Hospital da Divina Providência. 
“(...) muitíssimo maior e com acomodações altamente higiénicas.” 

“magnífica cerca própria para a convalescença dos doentes, construção de 

pavilhões (...)” 

 

1915 

O Hospital instala-se definitivamente no edifício do Colégio. 

Em simultâneo, iniciam-se as obras de transformação, para acolher  a sua nova 

função. 

 

1916 

São inaugurados espaços renovados. 
“(...) rasgados ao longo de extensos corredores, banhados de luz e ar, 

segundo as exigências da ciência moderna (...)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1916-1975 

A lotação do hospital vai progressivamente aumentando. 

Em 1975 possui 150 camas e ainda um pavilhão de maternidade, com 50 

camas adicionais. 

 

1975 

O edifício é transferido para o SNS e recebe a designação de Hospital Distrital 

de Vila Real. 

  

SÉC. XIX
a

SÉC XX

FASE 4

MUDANÇA DE 
INSTALAÇÕES

SÉC. XX
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SOBRE O EDIFICADO 

 

O edifício mantém-se inalterado 
construtivamente. 

O novo edifício mantém a métrica 
exterior de vãos e as paredes 
estruturais. 

As paredes interiores  são 
reformuladas na sua organização e 
materialidade. 

F ig .  03.21 Lar-Hotel de 
Vila Real – Fachada Actual 
 

F ig .  03.22 Lar-Hotel de 
Vila Real – Corpo da 
Provedoria e Capela de 
Sant+’Ana 
 

 

1991 

O edifício é devolvido à Santa Casa da Misericórdia, devido à construção de 

novas instalações para o Hospital Distrital de Vila Real. 

 

1991-96 

A Escola Profissional do NERVIR e Jardim de Infância das Florinhas ocupam   

provisoriamente as instalações do hospital.  

 

1996-2003 

Inicia-se o processo de reconversão do edifício para a sua transformação em 

futuro Lar-Hotel de Vila Real.  

 

2003 

O Lar-Hotel inicia a sua atividade, atuando simultaneamente como Lar de 

Idosos, Residência Assistida e Unidade de Cuidados Continuados Integrados. 

 

2003-… 

Apresenta capacidade para 40 idosos em contexto de lar/residência. 

A Unidade de Cuidados Continuados funciona no último piso do edifício, com 

capacidade para 27 doentes em internamento.  

 

 

 

 
  

SÉC. XIX
a

SÉC XX

FASE 5

SÉC. XX

REMODELAÇÃO 

TOTAL
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Capacidade:   97 residentes 

                     110 funcionários 

_____________________________ 
Públ ico-Alvo: classe média-alta/alta 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

Modal idade de Alojamento 

87 quartos  A individuais, 22m2 

                 B suites, 24 m2  

                 C duplos, 26 m2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conceito 

O complexo Domus Vida Lisboa inclui duas unidades: o edifício das Residências 

Assistidas e o edifício “Domus Club”, onde se desenvolvem dezanove apartamentos 

T1 e T2 para residentes totalmente independentes. As duas unidades partilham alguns 

serviços funcionais, tendo porém entradas exclusivas e independentes. O lema do 

complexo é “Esta é a sua casa”.  Os anteriores hábitos dos seus residentes, são um 

dos aspectos que mais merecem a atenção da equipa, tentando ao máximo que a 

transição entra a anterior e a nova habitação não seja demasiado acentuada. É 

incentivada a participação nas várias atividades que ocorrem diariamente, assim como 

o contacto regular com familiares e amigos. No entanto, se o residente o desejar, 

pode recolher-se em espaços de estar mais reservados ou à privacidade do seu 

quarto. Procura-se promover a mobilidade e o envelhecimento ativo, evitando que os 

residentes estejam permanentemente acamados, exceptuando casos de doença aguda 

ou terminal . 

Os serviços prestados vão desde os cuidados de enfermagem e acompanhamento 

médico permanentes, até aos programas personalizados de reabilitação (ortopédica, 

neurológica, funcional) assegurados por diversos profissionais como psicólogo, 

neurologista, psiquiatra, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta.  

A residência oferece atividades lúdicas diárias como pintura, ginástica, música, passeios, 

jornais e revistas, recepção e vigilância ao longo das 24h do dia, (sem haver restrições 

em relação a horários de visita), restaurante com possibilidade de receber qualquer 

Fig .03 .24 Atividade no pátio 

Fig .03 .25 Vista Geral 

F ig .  03.23 Fotografias Aéreas 
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Áreas Totais  
 
     Exterior Privado  535,9 m2 

___________________________ 
     Circulação  573 m2 

___________________________ 
     Social    908 m2 
___________________________ 
     Alojamento   1307.9 m2 
___________________________ 
     Funcionários/Apoio 316 m2 
___________________________ 
     Saúde    104,65 m2 
___________________________ 
     Administração   129,02 m2 

 

Os valores excluem piso -1 e a 
parte da vida independente. 

convidado ou evento a pedido do residente na sala de jantar, serviços de estética, 

cabeleireiro, manicure, etc.) e lavandaria.52 

Contexto 

Inserido num lote de aproximadamente 1000 m2, , o complexo residencial situa-se na 

zona ocidental de Lisboa junto à frente-rio.  

O edifício Domus Vida apresenta uma configuração em “E” com três pisos elevados e 

um piso enterrado. Desenvolve-se em torno de dois pátios abertos, ocupando quase 

na totalidade o quarteirão onde se insere.  

O espaço exterior privado é um elemento-chave do projeto que proporciona 

diferentes ambientes aos residentes. Dentro do mesmo espaço criam-se, com recurso 

a mobiliário e elementos divisórios amovíveis, micro-espaços para conversar, ler e 

descansar. 

 

Condição Espaço-Funcional 

 

 
 

 

 

                                            
52 Residência Domus Vida Lisboa.      Disponível em: 
http://www.jmellors.pt/Section/Residencias+Assistidas%5CDomus+Vida+Junqueira  

Fig .03 .28 Vista do espaço 

exterior privado 

Fig .03 .26 Exterior Privado 

Fig .03.27 Planta do Piso  de 

Entrada 

F ig .03.29 Planta do Piso  1 e 2 
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F ís ico-Construt iva 

O acesso principal ao edifício é feito pela Travessa da Praia, que conduz ao piso 0, 

onde se encontram a maioria dos espaços públicos. Começando pela recepção e sala 

de reuniões, passando pela área de direção e administrativa, numa ala mais reservada, 

até à cozinha, copa e sala de refeições. Esta desenvolve-se em duas áreas em direções 

opostas, o que permite aos residentes tomarem a sua refeição num local mais 

tranquilo, aproveitando a companhia de um familiar, por exemplo. A sala multiusos 

que pode assumir e funções de capela, ginásio, entre outras e o cabeleireiro, 

encontram-se também neste piso. Todos os pisos possuem áreas de alojamento e 

áreas sociais, sendo estas espaços de menor escala que permitem mais privacidade, 

como pequenas salas de atividades como televisão, leitura, atelier de pintura, 

jardinagem, entre outras. 

O ambiente apresenta-se residencial, onde o conforto acústico se faz sentir, quer pela 

tranquilidade do espaço, quer pela alcatifa que reveste o pavimento e silencia os 

movimentos.  Ao nível do piso térreo existe um contacto visual permanente com o 

pátio, e à medida que se vai subindo, abre-se o contacto com a envolvente fluvial. 

 

O material que assume um papel de destaque no edifício é a madeira, que para além 

de ter uma forte presença na fachada, se encontra também em muitos elementos 

interiores. O pavimento varia entre vinílicos e alcatifa nas áreas sociais, sendo que nos 

quartos é sempre utilizado o vinílico, por questões de manutenção e limpeza.  

 
Condição Ambienta l  

O edifício conta com aquecimento central (radiadores) e ar condicionado (ventilo-

convectores) tanto nas áreas comuns como nas privadas. Destacam-se os ganhos 

solares pelos envidraçados, que contribuem positivamente para o aquecimento no 

inverno e os elementos de sombreamento cumprem a sua função no verão.  

“Há uma serenidade 
inesperada, dada pela luz 
natural que entra pelo pátio, 
as cores neutras e as 
madeiras quentes.” 
Fonte: José Mello Saúde 

Fig .03 .31 Sala de Refeições 

Fig .03 .32 Biblioteca 

F ig .03.30 Planta do Piso 3 
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Capacidade: 228 residentes 

(considerando uma ocupação média 

de 2 residentes por apartamento) 

                     n.d. funcionários 
_____________________________ 

Públ ico-Alvo: classe média-alta/alta 

 

 

 

 
_____________________________ 

Modal idade de Alojamento 

115 apartamentos, 3 tipologias 

30 apartamentos T0, 39 a 82 m2 

63 apartamentos T1, 64 a 95 m2 
22 apartamentos T2, 88 a 132 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conceito 

As Casas da Cidade apresentam-se como uma solução residencial inovadora à época, 

que preza o conforto e a segurança, num processo de envelhecimento ativo, mas sem 

nunca esquecer a privacidade dos residentes. A estrutura do edifício, ampla e sem 

barreiras arquitectónicas, foi desenhada tendo em conta não só as necessidades atuais 

mas também as necessidades futuras dos seus residentes. O apoio médico e de 

enfermagem é assegurado por profissionais do Hospital da Luz, cuja proximidade com 

as Residências é uma mais valia. É ainda facultado o acesso aos serviços do hospital 

em condições preferenciais e exclusivas para quem habita o complexo. 

As Casas da Cidade promovem a participação e o envolvimento familiar, sendo 

comum haver visitas a todas as horas e convidados para o almoço ou jantar. Há 

também famílias que optam por este espaço para celebrar ceias de Natal ou ainda 

netos que escolhem passar um fim de semana na companhia dos avós. 

Recentemente foi criada a Unidade de Estimulação Funcional e da Memória, destinada 

a pessoas com deficit cognitivo reconhecido, mas que não apresentem necessidades 

médicas permanentes.  

As Casas da Cidade oferecem diversos serviços, que podem estar incluídos ou não na 

mensalidade. A alimentação é um dos exemplos, sendo possível optar por quatro 

refeições ( duas ligeiras e duas completas), três refeições ( duas ligeiras e uma 

completa) ou apenas duas refeições ligeiras diárias. Está também incluída a utilização 

de todos os espaços comuns e equipamentos interiores e exteriores, a lavagem de 

roupa do apartamento e roupa interior pessoal, uma consulta médica de rotina 

mensal e o suporte de enfermagem de rotina. O programa de atividades ocupacionais 

diversas que ocorrem diariamente, e a ginástica e manutenção encontram-se 

igualmente contempladas no serviço mensal pago pelos residentes. O restante Fig .03 .34 Ginásio 

F ig .03.33 Fotografias Aéreas 



 

56 

tratamento da roupa, fisioterapia, cabeleireiro e serviços de estética, bem como o 

mobiliário padrão dos apartamentos, lugares de estacionamento coberto disponíveis e 

apoio nas AVD são alvo de um custo acrescido.  

 

Contexto 

As Residências Sénior Casas da Cidade encontram-se incluídas no Complexo 

Integrado de Saúde da Luz (do qual faz parte o Hospital da Luz). Delimitadas a 

noroeste pela avenida Marechal Teixeira Rebelo e a Sul pela Avenida Lusíada, situam-

se na área norte de Lisboa, na zona de Benfica, sendo próximas de edifícios como o 

Centro Comercial Colombo e o Colégio Militar. 

O lote apresenta uma área total de 25.624 metros quadrados, sendo que a área de 

intervenção se resume a 10.997 metros quadrados. A área construída resulta num 

total de 110.000 m2. O volume do hospital desenvolve-se em cinco pisos acima do 

solo e quatro abaixo, enquanto que o dos apartamentos tem seis acima do solo e 

dois abaixo.53 

 

Condição Espaço-Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                            
53  O Hospital em Números. Disponível em: http://www.hospitaldaluz.pt/pt/o-hospital/o-hospital-em-
numeros/  

Fig .03 .36 Vista Sul 

Fig .03 .35 Vista Noroeste 

F ig .03.37 Planta do Piso Térreo 

Fig .03.38 Planta do Piso Tipo 
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Condição F ís ico-Construt iva 

O edifício, de forma volumétrica regular, desenvolve-se em dois pisos subterrâneos e 

sete elevados. As áreas destinadas aos residentes distribuem-se pelos pisos 0 a 5, 

onde se encontram os apartamentos (com tipologias que variam entre o T0, T1 e 

T2), os serviços comuns e as áreas de apoio, sendo que os pisos 6 e 7 são 

exclusivamente para uso da administração e áreas técnicas. Nos pisos 0 e 1 situam-se 

a maioria das áreas comuns como restaurante, ginásio, biblioteca e apoio médico, 

assim como os espaços exteriores, os jardins e terraços. Os pisos 6 e 7 destinam-se à 

direção e administração das Casas da Cidade. Ao nível dos pisos enterrados (-1 e -2), 

situam-se as áreas técnicas, arrecadações e estacionamentos, sendo estas as únicas 

estruturas diretamente partilhadas com o Hospital da Luz. 

O interior foi pensado de forma a remeter muito mais para um ambiente de um 

equipamento hoteleiro do que o de uma unidade de saúde. Nos amplos espaços de 

circulação é sempre possível manter o contacto visual com o exterior, quer seja por 

aberturas nas fachadas que comunicam diretamente com a cidade, quer seja por 

aberturas para os diferentes pátios que integram o edifício. 

Para a construção do Complexo foi necessário proceder à escavação de 300 000 

metros cúbicos, sendo que nas suas fundações as estacas representam 11.000 metros, 

com 13.400 m3 de betão e 1.030 toneladas de aço. Os edifícios contam ainda com 

315 aparelhos de apoio anti-sísimico. Para a contenção de terras foram utilizadas 

paredes moldadas que representam 7.700 m2 da construção ancoragens (10.000 m2). 

É ainda se salientar o facto de o terreno da construção ser atravessado por dois túneis 

de metropolitano, o que obrigou à utilização de apoios de borracha cintada nas 

fundações, de forma a atenuar as vibrações provocadas pelos comboios. A 

superestrutura é em betão (41.100 m3) e aço (6000 toneladas), dos quais 108.000m2 

correspondem à cofragem das lajes.54 

Embora dividido construtiva e administrativamente, é possível ter uma leitura de 

unidade ao observar o complexo. Os materiais utilizados são semelhantes nos dois 

edifícios, cujo embasamento é feito em pedra de ardósia clivada e a restante fachada 

está revestida a mármore de Estremoz. 

Condição Ambienta l  

O Complexo Integrado da Luz está classificado com eficiência energética A+. Durante 

a visita ao edifício foi possível verificar a existência de diferentes elementos de 

sombreamento interiores, como cortinas e/ou estores, principalmente utilizados em 

salas utilizadas para projeção de conteúdos multimédia.   

                                            
54 Idem. 

Fig .03 .39 Vista do exterior 

privado 

Fig .03 .40 Pormenor do 

exterior privado

Fig .03 .41 Galeria 

Fig .03 .42 Vista geral a partir 
do exterior privado 
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Capacidade: 26 residentes  

                     n.d. funcionários 
_____________________________ 

Públ ico-Alvo: classe média-alta/alta 

 

 

 

 
 

 

 

 

_____________________________ 
Modal idade de Alojamento 

14 quartos: 3 individuais 

                10 duplos 

                  1triplo 

 

 

 
 
Conceito 

A Residência Sénior de Alvalade apresenta-se como um projeto cuja localização e 

instalações disponibilizadas são elementos diferenciadores das restantes unidades 

desta área. A sua proximidade com jardins, comércio tradicional, igreja, cinema 

contribuem para a dinâmica e qualidade de vida dos residentes, que se sentem parte 

integrante da cidade diligente. 

Existem diversos tipos de serviços que se encontram incluídos no valor mensal pago. 

A alimentação, (composta por 5 refeições diárias),o serviço de lavandaria, a televisão 

por cabo e internet wireless, o acompanhamento médico, os serviços de enfermagem 

diários, a fisioterapia (que inclui duas sessões semanais, uma individual e outra em 

grupo), a terapia ocupacional e as atividades lúdicas realizadas diariamente na 

residência são os serviços abrangidos.  

Os serviços disponibilizados e que são alvo de um valor adicional são : fisioterapia 

clínica, terapia da fala, acompanhamento psicológico, estética, cabeleireiro e barbearia, 

podologia, massagens e acompanhamento em deslocações ao exterior.55 

 

Contexto 

Com uma implantação completamente vertical, o edifício de cinco pisos elevados 

encontra-se localizado no centro da cidade de Lisboa, num edifício residencial na 

Praça de Alvalade, no núcleo central do bairro de Alvalade. O acesso é feito pelo piso 

térreo, ao nível da rua. 

  

                                            
55 Residência de Alvalade – Serviços Disponível em: http://www.rsalvalade.pt/servicos.html  

Fig .03 .44 Entrada / Recepção 

Fig .03.43 Fotografias Aéreas 
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Áreas Totais  
 
     Exterior Privado 27,00 m2 

___________________________ 
     Circulação  66,95 m2 

___________________________ 
     Social   30.15 m2 
___________________________ 
     Alojamento  217.25 m2 
___________________________ 
     Funcionários/Apoio 57,90 m2 
___________________________ 
     Saúde   22,65 m2 
___________________________ 
     Administração  10,55 m2 

A área do terreno é de aproximadamente 141,5 m2, sendo que a área construída é de 

700m2, que se traduz numa área útil de 455,5 m2. Uma vez que a totalidade do lote é 

construída, este edifício não apresenta espaços verdes próprios, apenas um pequeno 

espaço exterior no último piso do edifício. 

 

 

 

 

Condição Espaço-Funcional 

 
 

  

F ig .03.46 Planta do Piso 1 e 

Planta do Piso 3 

Fig .03 .45 Espaço Exterior 

F ig .03.47 Planta do Piso 4 e 

Planta do Piso 5 
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Condição F ís ico-Construt iva 

A área de alojamento distribui-se pelos pisos 2 a 5, em três tipologias diferentes: 

quarto individual, quarto duplo e triplo (sendo que o edifício ocupou o último piso do 

lote contíguo, onde se localiza o único quarto triplo e a área técnica, [assim como um 

pequeno espaço exterior].) As áreas sociais como salas de estar e de refeições 

localizam-se no 3º piso, bem como a copa onde são preparadas as refeições, uma vez 

que devido às limitações espaciais, os serviços de lavandaria e cozinha são efectuados 

fora das instalações da residência. As áreas administrativas e técnicas como gabinetes, 

sala de funcionários e banho assistido encontram-se no piso 1. 

O ambiente é claramente residencial, refletindo o anterior uso do edifício. A ausência 

de barreiras nos diferentes pisos faz com que os residentes circulem livremente pelos 

diferentes espaços, escolhendo permanecer nos seus quartos ou a área de estar 

comuns. Na maioria dos espaços é possível estabelecer contacto visual com a cidade, 

aspecto que agrada bastante à maioria dos residentes, pois continuam a sentir-se parte 

dela. 

Construtivamente, foi mantida a fachada e estrutura originais do edifício, tendo sido 

feitas alterações ao nível dos acessos, elementos interiores e de equipamentos. A 

entrada no edifício, feita pela Praça de Alvalade foi renovada, sendo substituídos os 

materiais e colocado um elevador de escadas para pessoas com mobilidade 

condicionada que vença os três degraus existentes até ao elevador principal. O 

espaço interior foi redesenhado de forma a corresponder às exigências 

regulamentares, mantendo-se as apenas as soluções estruturais anteriores. As 

instalações sanitárias foram adaptadas a mobilidade reduzida, fazendo uso de materiais 

mais duradouros como o pavimento vinílico . Nos quartos utilizou-se uma solução de 

ripas de madeira para ocultar os pilares estruturais e assim criar um cabeceira de cama 

mais agradável. 

Destaca-se ainda a substituição das janelas por modelos mais adequados que 

respondessem às exigências térmicas e acústicas da regulamentação atual e dos 

estores mecânicos por eléctricos, para maior comodidade e autonomia dos 

residentes.  

O material que mais se destaca no interior é a madeira, utilizada no mobiliário e como 

elemento de decoração. A pedra natural é também utilizada em espaços nobres 

como a entrada do edifício. 

 

Condição Ambienta l  

As soluções preconizadas para a climatização passam pela substituição das janelas e 

elementos de sombreamento existentes, com o objectivo de melhorar a eficiência 

acústica e térmica do edifício. 

 

  

Fig .03 .48 Quarto Individual 

Fig .03 .49 Quarto Duplo 

Fig .03 .51 Entrada 

Fig .03 .50 Sala de Estar 
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Capacidade: 44 residentes  

                     n.d. funcionários 
_____________________________ 

Públ ico-Alvo: classe média-alta/alta 

 

 

 

_____________________________ 
Modal idade de Alojamento 

22 apartamentos T0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito 

As Residências Assistidas Francisco Lopes Franco identificam-se com uma prestação 

de serviços do foro hoteleiro, não apresentando qualquer tipo de apoio de saúde 

especializado, para além dos cuidados médicos e de enfermagem de rotina. 

Um dos requisitos para a admissão dos residentes é a sua completa autonomia, uma 

vez que os quartos não estão preparados para receber equipamento hospitalar nem 

são prestados cuidados de ajuda nas atividades de vida diária dos residentes. Apesar 

do envolvimento dos familiares ser desejável e o horário de visitas flexível, a 

participação da família não se verifica muito elevada, justificada pela maioria dos 

residentes ser de nacionalidade estrangeira. 

Dentro do valor mensal incluem-se os seguintes serviços : alojamento com pensão 

completa, limpeza, lavandaria e engomadoria, prestação de cuidados de higiene, saúde 

e conforto, , acompanhamento médico, cuidados de enfermagem de rotina e apoio de 

assistentes especializados 24 h/dia e as atividades ocupacionais e de lazer 

desenvolvidas no edifício. Os serviços opcionais disponibilizados são cabeleireiro, 

estética, fisioterapia, dietista, psicólogo, assistente social e ainda estacionamento 

coberto.56 

Contexto 

O edifício de encontra-se à entrada da vila da Ericeira, numa rua de acentuado 

desnível que conduz à praia. Com três pisos elevados e um enterrado, encontra-se 

implantado no centro do lote, sendo a restante áreas destinada a estacionamento 

para a administração e direção técnica.  Não existem espaços verdes exteriores nem 

interiores.  

                                            
56 Domus Ericeira – Residências Assistidas Francisco Lopes Franco.    Disponível em: 
http://www.misericordiaericeira.pt/ericeira-domus-residencias-assistidas-francisco-lopes-franco/  

Fig .03 .53 Envolvente 

F ig .03.52 Fotografias Aéreas 
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Condição Espaço-Funcional 

 
Condição F ís ico-Construt iva 

O volume compacto localizado no centro do lote desenvolve-se em três pisos 

elevados e um subterrâneo. Uma das alas do piso enterrado funciona como área 

técnica e de arrumos, sendo que as diversas arrecadações e a cozinha (partilhada com 

outro edifício da Santa Casa) ocupam a maioria do espaço. Na outra ala encontram-se 

os gabinetes técnicos e ainda uma pequena capela e auditório. A recepção, na entrada 

do piso térreo, oculta dois gabinetes administrativos, sendo que no seguimento desse 

piso encontram-se as áreas sociais de refeições e de estar e também a área de saúde, 

com o gabinete médico e de enfermagem. O alojamento desenvolve-se nos pisos 1 e 

2, em 22 apartamentos, exclusivamente de tipologia T0. No entanto, estes 

apresentam pequenas variações, podendo ser individuais, duplos ou duplos 

partilhados. No espaço de fronteira das circulações existem ainda pequenas áreas 

sociais onde é possível ver televisão, ler ou praticar desporto. Uma vez que os 

residentes são completamente independentes nas suas atividades diárias, é possível 

notar um ambiente impessoal nas áreas comuns, que aquando da visita se 

encontravam sem ninguém. Devido à sua autonomia, a maioria dos residentes escolhe 

passar o tempo no exterior, regressando apenas para fazer as refeições e descansar.  

Os materiais utilizados na fachada do edifício são maioritariamente cerâmicos, em 

sistema de fachada ventilada. A moldura dos vãos é de PVC, sendo estes duplos e 

térmicos.  

Condição Ambienta l  

A residência contempla o uso de painéis solares para o aquecimento de águas, sendo 

que a climatização e ventilação é feita pelo sistema de AVAC. Aquando da visita foi 

apontada  a dificuldade de controlo do sistema, que atinge picos de calor ou frio.  

Fig .03 .56 Apartamento Individual 

F ig .03.55 Planta do Piso 1 

F ig .03.54 Planta do Piso 

de Entrada 

Fig .03 .57 Sala de Estar 
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Capacidade:  112 residentes  

                        60 funcionários 

_____________________________ 

Públ ico-Alvo: classe média-alta/alta 

 
 

_____________________________ 

Modal idade de Alojamento 

16 apartamentos T0 

40 quartos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito 

A Torre Sénior apresenta-se como um espaço que permite acolher pessoas com 

diferentes estados de saúde e autonomia, valorizando a população sénior e o seu 

papel na sociedade. Apesar da prestação de cuidados de apoio diários, rejeita a ligação 

do envelhecimento à dependência, procurando apelar à participação ativa e social nas 

atividades de vida diárias (AVD) dos seus residentes. 

À semelhança das outras unidades residenciais analisadas, disponibiliza serviços de 

estética como cabeleireiro e barbeiro, fisioterapia e ainda diversas atividades como 

hidroginástica e ginástica de manutenção, para além das atividades lúdicas ocupacionais 

desenvolvidas no dia-a-dia.57 

 

Contexto 

A residência encontra-se na periferia de Santo Tirso, na margem do rio Ave. O lote 

ultrapassa os 35.000 m2 e a área construída é de 10 000m2. O edifício está rodeado 

por uma extensa área verde, que termina no rio.58 

O edifício consiste em dois corpos que formam um T, ou seja, perpendiculares entre 

si. O corpo sul, com quatro pisos elevados, abre-se à paisagem natural e o corpo 

norte, com três pisos elevados se encerra em si mesmo, protegendo-se da rua. 

  

                                            
57 Torre Sénior – Um projeto de referência. Disponível em: http://www.torresenior.pt/pt/instalacoes/  
58 Idem. 

Fig .03 .59 Vista geral do edificado 

Fig .03.58 Fotografias Aéreas 
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Condição Espaço-Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F ig .03.60 Planta do Piso 

-2 

F ig .03.62 Planta do Piso 

de Entrada 

F ig .03.61 Planta do Piso -1 
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Condição F ís ico-Construt iva 

No piso mais abaixo do edifício, considerado a sub-cave, encontram-se oito suites e 

uma área de convívio e atividades, ambos no corpo sul. No corpo oeste está toda a 

área técnica, onde os depósitos de água e arrumos gerais ocupam a maioria do 

espaço. 

O corpo sul, ao nível do piso -1 é composto por dez quartos e oito suites, destinados 

a pessoas autónomas ou semi-dependentes. Todas as habitações dispõem de varanda 

voltada a sul, com vista sobre o jardim e o rio Ave.  No mesmo piso, mas no corpo 

oeste, encontram-se as áreas técnicas, como garagens, arrecadações e lavandaria. O 

banho assistido é também nesta ala do edifício. 

No piso 0 (piso de acesso) situam-se todas as áreas sociais- a sul, sala de estar, 

biblioteca, oratório, sala de refeições, gabinetes administrativos; a oeste, a área 

destinada à saúde, clínica médica, piscina interior para hidroterapia e recreio, ginásio, 

salas de atividades orientadas, cabeleireiro, sala polivalente para organização de 

eventos e ainda cozinha, sala de pessoal e respetivas áreas de apoio.  

No Piso 1, o mais elevado do edifício, encontram-se trinta quartos vocacionados para 

pessoas dependentes, dezasseis dos quais numa ala autónoma que possibilita a 

utilização de rede de gases medicinais. 

Todo o edifício se encontra envolto numa vasta área verde, com percursos pedonais 

e áreas de sombra, que se estendem até ao rio. 

Muitos dos elementos amovíveis foram feitos especialmente para o edifício. O 

mobiliário dos quartos foi desenhado à medida, de forma a evitar o aspecto hospitalar 

das camas, por exemplo. No entanto, foi tido em conta que a forma não ultrapassasse 

a função, uma vez que estas continuam a ter todas as comodidades, como por 

exemplo, colchões serem independentes. 

Fig .03 .64 Quarto-tipo 

Fig .03 .65 Piscina 

Fig .03 .67 Pormenor do mobiliário 

Fig .03 .66 Vista dos percursos 
pedonais 

F ig .03.63 Planta do Piso 1 
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Fig .03 .68 Pormenor dos 

acabamentos 

Dos aspectos construtivos, pode-se destacar a ventilação, que em vez de se realizar 

pelo tradicional tecto falso é feita as discretas colunas verticais que se integram com as 

paredes, passando quase despercebidas. Também os estores utilizados para escurecer 

os quartos são um ponto a salientar. Estes correm diretamente na parede, numa calha 

incorporada, o que constitui uma barreira mais eficaz à passagem da luz exterior. 

Os materiais utilizados no exterior são essencialmente o betão, para os panos opacos 

e o vidro duplo, para os panos envidraçados. No interior, a madeira de sucupira foi 

utilizada no pavimento, o que confere um ambiente mais acolhedor ao edifício. 

Apenas por razões de saúde e higiene, no piso 1 (local onde se encontram os 

cuidados continuados) foi utilizado um pavimento típico hospitalar, de vinílico lavável. 

 

Condição Ambienta l  

Segundo a administração do edifício, a eficiência energética alcançada é bastante 

elevada, uma vez que os 50 painéis solares instalados na cobertura garantem na 

totalidade o aquecimento das águas destinadas aos banhos. Os dois depósitos de 

3000 litros cada, instalados no piso -2 armazenam a água das chuvas que cai na 

cobertura, sendo que esta é posteriormente utilizada para fins sanitários, de rega e, 

caso necessário, no combate a incêndios. 

A climatização torna-se mais complicada no Verão do que no Inverno, devido ao 

elevado número de panos envidraçados e ao clima do local. No entanto, o equilíbrio 

acaba por ser alcançado no Inverno, onde os ganhos solares contribuem bastante para 

o aquecimento do edifício. 

 

  

Fig .03 .69 Pormenor do edifício 
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Capacidade: 104 residentes  

(considerando uma ocupação média 

de 2 residentes por apartamento) 

n .a .  funcionários 

(ainda não se encontra em 
funcionamento) 

_____________________________ 

Públ ico-Alvo: classe média-alta/alta 

 

_____________________________ 
Modal idade de Alojamento 

52 unidades habitacionais T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito 

Segundo o site do gabinete de arquitetura responsável pelo projeto, “O Complexo 

Social de Alcabideche é um equipamento promovido pela Fundação Social do 

Quadro Bancário de elevada qualidade urbana e paisagística que pretende ajudar a 

preencher uma lacuna no sistema de apoio à terceira idade.”59 

Como o nome do promotor indica, este complexo destina-se a reformados do sector 

bancário. Recentemente surgiu a ideia de uma componente social, em parceria com a 

Câmara Municipal de Cascais. 

Não se encontram disponíveis informações relativas aos serviços prestados, uma vez 

que o complexo ainda não se encontra em funcionamento. 

 

Contexto 

Localizado na área metropolitana de Lisboa, contíguo a uma área urbana de génese 

ilegal e a campos rurais, o objectivo destra construção, para além da causa evidente, é 

também o de contribuir para a urbanização e desenvolvimento da área onde se 

insere.  Foi deixada em aberto a possibilidade de expansão do Complexo, caso 

necessário, devido à proximidade com uma elevada extensão de espaços não 

ocupados. 

A área do terreno é de 12 876 m2, sendo que a área construída é de 

aproximadamente 10 000m2.  

                                            
59 Guedes Cruz Arquitetos.       Disponível em: 
http://www.espacodearquitectura.com/index.php?id=60&pid=350  

Fig .03 .71 Envolvente 

F ig .03.70 Fotografias Aéreas 
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Dentro do complexo existem diferentes espaços verdes e espelhos de água, que 

pretendem “evocar o clima meridional.”, segundo os arquitetos. A vegetação foi 

também um dos aspectos que teve bastante importância no projeto, pois a maioria 

dos elementos vegetais correspondem a chás. Identificados com as suas diferentes 

propriedades, constituem um “pequeno jardim botânico” que rodeia o edificado. 

Habitações térreas e edifício de apoio com três pisos elevados e dois subterrâneos. 

 

Condição Espaço-Funcional 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Não foi possível aceder à informação gráfica do edifício principal. 

Condição F ís ico-Construt iva 

Este é um espaço com características distintas das unidades residenciais anteriormente 

apresentadas. Uma malha regular com modulação de 7,5m por 7,5 m suporta uma 

estrutura construída de cinquenta e duas habitações independentes e um edifício 

comum de apoio e serviços. 

Nas palavras do arquiteto, “Portugal não é um país do mediterrâneo, mas o seu 

domínio pelos povos do sul, romanos e árabes, deixou-nos uma cultura e um estilo de 

vida meridional, onde existe equilíbrio entre a privacidade e a vida em sociedade. (O 

Complexo) (...) pretende reconstituir um estilo de vida mediterrânico em que os 

espaços exteriores de ruas praças e jardins se constituem como o prolongamento da 

própria casa.”60 

A construção apresenta uma elevada tecnologia construtiva; as coberturas translúcidas 

das unidades habitacionais acendem ao fim do dia em grupos de dez, alternadamente 

distribuídas pela área do complexo, iluminando de forma subtil e regular as ruas, 

praças e jardins. É criado um ambiente calmo que permite aos residentes circularem à 

noite sem preocupações nem inibições entre as diferentes níveis e espaços do 

complexo. No entanto, apresentam ainda outras funções, pois em caso de urgência os 

residentes podem ativar um dispositivo de alarme que alerta a central de segurança 

localizada no edifício central e a luz da cobertura altera-se, sendo que a grande caixa 

branca passa a encarnada.   

                                            
60 Idem. 

Fig .03 .72 Elementos vegetais 

Fig .03 .74 Espelhos de água 

Fig .03 .76 Coberturas Iluminadas 

F ig .03.73 Planta da Unidade 

Habitacional 

Fig .03 .75 Fachada do edifício  

de apoio 
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Os materiais utilizados no edifício e unidades habitacionais foram maioritariamente o 

betão à vista e o plexi (semelhante a um acrílico translúcido muito resistente), material 

utilizado nas coberturas e também em alguns elementos do edifício de apoio.  

O vidro é um elemento bastante presente, quer no interior, quer no exterior, 

utilizado desde as guardas até às aberturas que dão ritmo à fachada do edifício 

principal. 

 

Condição Ambienta l  

Segundo o site do gabinete de arquitetura e também mencionado pelo próprio 

arquiteto responsável pelo projeto, o equilíbrio ambiental no interior das unidades de 

alojamento deve-se às capacidades de reflexão da caixa branca da cobertura e à 

eficiência térmica da almofada de ar, criada entre esta e a área habitável contida na 

base de betão aparente. 

O edifício central, dentro da mesma modelação e princípios, contem todos os 

serviços comuns necessários para manter um bom funcionamento e qualidade de vida. 

A preocupação relativamente ao reaproveitamento de recursos naturais refletiu-se 

também na utilização da água de um nível freático subterrâneo, que surgiu quando da 

execução das fundações para rega das áreas ajardinadas e lavagem de ruas e caminhos 

de peões, contribuindo também para a redução dos custos de exploração do 

equipamento. 

 

No capítulo seguinte apresentam-se os três casos de estudo selecionados, de forma a 

procedermos à sua Avaliação Pós-Ocupação.  

  

Fig .03 .78 Espaços verdes 

envolventes 

Fig .03 .77 Pormenor dos materiais 

utilizados 
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4. AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 
_________________________________________________________________________ 

“Aprender a ver é fundamental, para um arquiteto e para todas as pessoas. Não só a olhar, mas 

a ver em profundidade, em detalhe e na globalidade.” 

Siza Vieira em entrevista a ArchDaily 
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4 .1 IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO SELECIONADOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE  

Sendo o objectivo deste estudo analisar a condição espaço-funcional de três residências 

assistidas, recorreu-se às técnicas de avaliação pós-ocupação (APO). Para a concretização 

deste objectivo geral, contribuiu o objectivo específico de explorar dinâmicas de 

funcionamento do edifício - padrões de uso do espaço - tendo como foco os diferentes 

tipos de utilizadores: bem como os fluxos espaciais que geram - movimentos e 

permanências temporárias - nas diferentes áreas da residência. 

  

F ig .04.1 Identificação dos 
casos de estudo 
selecionados (2) 

observação 
________________________ 

walktroughs 
________________________ 

mapa do dia-a-dia padrão 
________________________ 

questionários 
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Funções

Sistemas 
de 

Actividades

Actividades

Acções

4.3 PERCEPÇÕES DO ESPAÇO CONSTRUÍDO 

O processo natural do envelhecimento abranda e torna cognitivamente mais demorada a 

percepção arquitectónica do espaço (Johansson, 2001, citado por Andersson, 2011). Uma 

das características é que o uso individual do espaço se torna mais restrito, procurando o 

ambiente mais semelhante ou mais perto do que possuía em casa. Ao mesmo tempo, 

nos países ocidentais desenvolvidos, a identidade do lugar é uma componente essencial 

para a identidade da pessoa sénior. (Regnier 2002).  

Estudos realizados anteriormente defendem que a capacidade de adaptação à residência 

assistida depende de uma transição bem-sucedida da anterior habitação ao novo 

ambiente (Regnier, 2002; Andersson 2011). Também a relação social entre residentes e 

funcionários, bem como a articulação entre espaços públicos e privados, são elementos 

decisivos no processo. Estas procuram estabelecer interação entre  o envelhecimento e 

os problemas que a ele estão associados, assim como a filosofia de prestação de 

cuidados. As relações entre o staff e os residentes muitas vezes transcendem o típico 

prestador de cuidados, pois o apoio dado e recebido pelos colaboradores de estruturas 

residenciais séniores é mais “expressivo” (dar e receber conselhos, discutir problemas) e 

menos frequentemente instrumental (ajuda com cuidados pessoais, assistência física, entre 

outros). (Carroll, 2014) 

 

4.4 USOS DO ESPAÇO 

Baptista Coelho (1991), descreve extensivamente os factores de análise da qualidade 

arquitectónica. (Heitor, 2004) destaca uma outra condição importante na compreensão 

do espaço, a praticabilidade. Esta engloba não só a sua forma física mas também a sua 

forma social. A forma social é o campo de co-presença, reconhecimento e encontro, 

construindo um relacionamento espacial entre membros da organização social. O espaço 

reproduz e gera relações sociais. A forma física é responsável por promover o 

relacionamento ente os membros da organização, incluindo barreiras físicas ou visuais que 

separam e subdividem os espaços e ligações, também físicas ou visuais que agregam o 

espaço. Espera-se que a forma física responda a regras de organização formal (aspectos 

construtivos) e ofereça possibilidades de apropriações, criando espacializações e 

acontecimentos.  

Para a elaboração da Avaliação Pós-Ocupação, foi necessário começar por identificar as 

condições de uso inerentes ao espaço residencial assistido, reconhecendo quais as 

funções e atividades que nele se desenvolvem. Portas (1969) e Branco Pedro (2000) 

apresentam métodos semelhantes para agrupar as funções residências, que por sua vez se 

desagregam em sistemas de atividades, atividades e ações.  

Uma vez que o caso do espaço residencial assistido dever ter em conta tanto as 

características de uma habitação pessoal /unidade habitacional unifamiliar como as de um 

edifício colectivo, optou-se elaborar dois quadros para as residências assistidas, tendo por 
Fig .04.2 Condições do Espaço 
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base o trabalho desenvolvido pelos autores. É ainda importante recordar que podem 

existir dois autores distintos, os residentes e os funcionários. Os quadros elaborados 

apresentam-se em anexo,  com a classificação relativa a estas duas escalas.  

 

4 .5 AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

São várias as definições encontradas para o termo “avaliação pós-ocupação”. A AIA 

estabelece a acepção numa só frase: “A avaliação pós-ocupação são questionários 

estruturados para os edifícios e os seus utilizadores”61. Rheingantz et al. (2009) clarificam;  

a avaliação pós-ocupação trata-se de “Um processo interativo,  sistematizado e rigoroso 

de avaliação de desempenho do ambiente construído, passado algum tempo de sua 

construção e ocupação. Focaliza os ocupantes e suas necessidades para avaliar a influência 

e as consequências das decisões projetuais no desempenho do ambiente considerado, 

especialmente aqueles relacionados com a percepção e o uso por parte dos diferentes 

grupos de atores ou agentes envolvidos.” 62 

Os principais objectivos da APO enunciados por del Rio (1998)63 são: 

• Conhecer o grau de satisfação dos utilizadores (staff e residentes) com o edifício 

e a sua arquitetura, as suas características construtivas e manutenção. 

• Analisar as rotinas e procedimentos de manutenção adoptados 

• Comparar o desempenho das instalações com a legislação em vigor 

• Propor diretrizes para optimizar o desempenho do espaço construído 

Diversos autores (Sanoff, 1991; Rheingantz et al. 2009) enunciam as ferramentas que 

podem ser utilizadas na realização da APO.  

A.  Observação 

Por observação entende-se um método de aproximação indireta que descreve as 

atividades desenvolvidas num determinado ambiente construído. Por oposição, 

aproximação direta considera o que os utilizadores têm a dizer sobre as suas preferências 

espaciais. Esta é um complemento ao uso de entrevistas e questionários, pois permite 

retirar informação da atividade ininterrupta dos participantes, que não se apercebem que 

estão a ser observados (Sanoff, 1991). Pela observação inobtrusiva (discreta) é possível 

perceber o comportamento dos utilizadores no ambiente espacial sem influenciar as suas 

ações. O ambiente espacial engloba o edifício completo, parcial ou mesmo um espaço 

exterior. Esta é maioritariamente usada em espaços públicos pois permite manter o 

anonimato dos utilizadores envolvidos. Para a observação ser mais precisa, é desejável 

que se proceda de modo sistemático, pois permite obter informação mais exata. 

                                            
61 AIA (Ed.). (2010). Design for Aging Post-Occupancy Evaluation Evaluator ’s Toolkit .(p.1). 
62 Rheingantz,P. et al (2009). “Observando a Qualidade do Lugar: procedimentos para a avaliação pós-
ocupação”. UFRJ / FAU, coleção PROARQ, Rio de Janeiro (p.16) 
63 del Rio, V. (1998). Clínica São Vicente: considerações sobre a sua arquitetura. Cadernos PROARQ 5, Rio de 
Janeiro,, UFRJ/FAU. 
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Aquando do processo de observação, existem ainda quatro perguntas básicas que devem 

ser colocadas (Sanoff, 1991). 

1. O que é necessário saber sobre os ut i l izadores? 

• A informação deve incluir o número de pessoas, quantidade de vezes 

observadas, género, idade, localização exata do utilizador, colocação ou não do 

utilizador em grupo. 

 
2. O que é necessário saber sobre as at iv idades desenvolv idas? 

• Identificar as atividades a serem desenvolvidas pelos utilizadores e as interações 

físicas entre os utilizadores e o ambiente espacial; 

• Identificar se o espaço suporta as atividades para as quais foi desenhado; 

• Identificar que atividades ocorrem efetivamente no espaço. 

 
3. O que é necessário saber sobre o lugar? 

• Identificar configurações espaciais onde as atividades ou grupos de atividades 

ocorrem. 

 
4. O que é necessário saber sobre os horár ios? 

• Observar várias vezes, em períodos regulares (como de hora a hora, 

diariamente, por exemplo). A amplitude do intervalo de observação depende 

do horário previsto para a  atividade desenvolvida. Cada ciclo de observação 

pode compreender os cinco dias da semana ou incluir  fins-de-semana, caso o 

edifício seja usado nos sete dias. Não devem ser feitas observações em períodos 

festivos ou especiais, (por exemplo Natal, férias), pois os comportamentos dos 

utilizadores tendem a ser diferentes. 

 

B .  Walktrough 

O walkthrough64, como o nome indica, permite uma primeira abordagem ao espaço 

construído, é um percurso complementado com elementos gráficos (fotografias, plantas, 

entre outros) onde se podem identificar os aspectos positivos e negativos encontrados ao 

longo do trajeto. 

C.  Mapa Comportamenta l  

Com a ajuda de uma planta, para ilustrar os usos do espaço, podem ser desenhados 

mapas comportamentais. A técnica permite mostrar a localização dos utilizadores e a 

forma como os seus padrões de movimento se distribuem espacialmente. É um processo 

de observação direta, onde os movimentos são registados e a sua relação com o lugar 

observada. O procedimento envolve observar e registar as atividades e os locais onde 

estas ocorrem. Este é um método particularmente útil pois registando as localizações e 

atividades das pessoas, podem ser determinados conflitos espaciais. O mapa 

comportamental pode ser usado, por exemplo, para comparar o número de pessoas que 

                                            
64 Tradução livre do inglês, “percurso acompanhado”. 
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usam o espaço, com o número de pessoas para as quais foi desenhado. Para o registo das 

atividades devem ser identificadas: a atividade, a localização e o  número de pessoas 

envolvidas (ativa e passivamente). A participação ativa assume que o indivíduo é 

necessário para a atividade continuar (por exemplo, jogar às cartas). Na participação 

passiva não é necessário o indivíduo para a atividade continuar, por exemplo, ver TV. 

Pode ainda englobar-se a frequência dos tipos de atividades, o número de participantes, a 

sequência de atividades e a proximidade entre elas. 

D.  Mapeamento Visual  

É uma técnica de observação que se concentra na percepção dos utilizadores em relação 

a um determinado espaço, relatando eventuais barreiras e demarcações de território. 

Difere do mapeamento cognitivo uma vez que este não recorre a uma ideia ou 

concepção mental do espaço mas sim características concretas do ambiente a analisar. 

E .  Mapeamento Cognit ivo  

O mapeamento cognitivo recorre a elementos desenhados, onde os utilizadores, 

representam o espaço como ele existe na sua memória, transmitindo assim a imagem de 

um determinado ambiente na perspectiva de cada utilizador. 

F .  Poema dos Desejos  

O Poema dos Desejos (do inglês “wish poem”) consiste num grupo de declarações 

abertas em resposta à frase, "eu gostaria que....". Quando combinadas as respostas dos 

diversos utilizadores, permitem obter um perfil dos seus desejos. Trata-se portanto de 

uma forma de aproximação que encoraja os utilizadores inquiridos a idealizar o que seria 

um ambiente perfeito através de um processo aberto com recurso a desenhos ou 

elementos escritos e desta forma representarem as suas expectativas em relação ao 

espaço construído. 

G.  Entrevista 

A entrevista é o relato verbal focado num determinado objetivo, resultando num 

conjunto de informações e opiniões pessoais do entrevistado. É necessários consolidar a 

informação adquirida e trabalhá-la, de forma a ter resultados objetivos. 

H.  Quest ionár ios 

Este é um método particularmente importante pois regista a opinião dos utilizadores em 

diversos temas relacionados com o espaço. Possibilita a descoberta de respostas análogas 

no conjunto analisado, assim como eventuais dissonâncias. del Rio (1998)65 defende que 

este deve ser realizado na ausência do investigador, para não interferir nas respostas. 

I .  Matr iz de Descobertas 

Esta ferramenta foi desenvolvida por Castro et al (2004) 66 e aperfeiçoada pela equipa da 

FIOCRUZ ainda em 200467. A matriz permite identificar e comunicar graficamente as 

                                            
65 del Rio, V. (1998). Clínica São Vicente: considerações sobre a sua arquitetura. Cadernos PROARQ 5, Rio de 
Janeiro,, UFRJ/FAU. 
66 Rodrigues, H. S.; Castro, J. A.; Rheingantz, P.A. (2004). Matriz De Descobertas: Uma Ferramenta Para A 
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Disponibilidade da 
Organização visitas 

entrevistas informais

aplicação de questionários

descobertas realizadas ao longo da avaliação, nomeadamente as adaptações e/ou 

improvisações decorrentes de falhas de projeto e a incompreensão e/ou 

desconhecimento dos diversos utilizadores do espaço. Funciona, desta forma, como uma 

ferramenta de síntese de todo o processo apresentado. 

 

Os métodos a adoptar podem variar de caso para caso, tendo em conta o tipo de 

espaço e os utilizadores a estudar. Há que considerar também os recursos disponíveis. 

Por exemplo, o mapeamento cognitivo e o poema dos desejos são métodos mais 

dependentes da capacidade de interação e expressão dos utilizadores, enquanto que a 

observação e walktrough, se encontram relacionados com o olhar atento do investigador. 

O recurso a avaliações pós-ocupação de residências assistidas é já muito divulgado 

noutros países, como no caso da Suécia, onde Andersson, em 2011, explora os usos do 

espaço comum pelos residentes numa residência assistidas, bem como a sua relação com 

o espaço arquitectónico. Uma vez mais salienta-se o panorama americano, que detém 

organismos especializados na matéria, como a ALFA, que realiza avaliações periódicas aos 

ambientes construídos. 

 

4 .6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A partir do universo dos sete casos de estudo selecionados inicialmente, elegeram-se dois 

deles para uma análise e avaliação mais aprofundada. Se numa primeira análise as 

características físico-espaciais foram determinantes para a escolha, a possibilidade de 

realizar visitas ao local e entrevistas informais a diversos elementos das organizações, 

foram os critérios decisivos para esta fase da investigação. 

 

 

 

Dois dos estudos de caso considerados no grupo inicial são administrados pelas Santas 

Casas da Misericórdia (Vila Real e Ericeira) enquanto os restantes pertencem a 

promotores privados. Nestes dois casos foram notórias algumas reservas, tanto em 

disponibilizar informação como em autorizar o desenvolvimento da APO.  

Inicialmente, a amostra selecionada incluía o Lar-Hotel de Vila Real, não só por se tratar 

de uma reabilitação do património arquitectónico, mas porque foi no passado um edifício 

que sempre manteve o contacto com a saúde, desempenhando ao longo do tempo as 

funções de hospital. No entanto, não foi possível continuar a investigação, uma vez que os 

                                                                                                           
Avaliação Pós-Ocupação. São Paulo.  
67 Castro, J.; Lacerda, L.; Penna, A.C. (2004). Avaliação Pós-ocupação – APO: saúde nas edificações da Fiocruz. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ 
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órgãos sociais não o autorizaram68. No caso da Ericeira, à data da visita não possuía 

residentes suficientes para constituir uma amostra confiável. A administração da Torre 

Sénior considerou não ser oportuno participar no estudo e o Complexo Social de 

Alcabideche ainda não se encontra em funcionamento, não constituindo por isso um 

exemplo válido para esta fase do estudo. 

Dessa forma, a aplicação da APO foi possível apenas nos casos de estudo da grande 

Lisboa; Residência de Alvalade, Domus Vida Lisboa e Casas da Cidade. Estes são três 

exemplos que se diferenciam em vários aspectos, desde o carácter institucional (inseridos 

em grandes grupos empresariais ou pequenos promotores) até às próprias características 

do edificado (respostas arquitectónicas verticalizadas ou em extensão). A amostra revela-

se diversa, onde um dos exemplos é uma requalificação do espaço existente69, com um 

passado relacionado com o tema da habitação coletiva. Também a dimensão da amostra, 

dos inquiridos, é distinta, sendo que a Residência de Alvalade é a que apresenta o 

universo de residentes mais reduzido e o Domus Vida Lisboa o maior70. 

 

4 .7 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NOS CASOS DE ESTUDO 

Neste estudo, foi necessário considerar que a fragilidade por parte dos utilizadores 

(residentes) é maior face a outros espaços residências que têm sido estudados com 

recurso a técnicas de APO. Nesse sentido houve necessidade de adaptar as técnicas de 

observação utilizadas.  

Dessa forma, métodos mais interativos tornam-se mais difíceis de aplicar e de se obterem 

resultados concretos, pelo que se optou por utilizar um combinação das várias técnicas 

de APO enumeradas.  

Nas visitas efectuadas aos locais realizaram-se walkthroughs, preenchendo as “checklists” 

de espaços exigidos na legislação atual, bem como parte da observação. As 

condicionantes mencionadas conduziram à elaboração de um mapa do dia-a-dia padrão71, 

tendo em conta as perspectivas de residentes e funcionários, de forma a melhor 

compreender as dinâmicas de funcionamento do edifício, os fluxos espaciais que geram e 

as exigências espaciais que necessitam para se concretizarem. O mapa indica o período 

temporal, o intervalo de horas, a função, o sistema de atividades a qual a atividade 

pertence e o local onde esta se desenvolve. 

Foi ainda aplicado um questionário, distinto para residentes e funcionários. O questionário 

aplicado aos residentes contempla uma linguagem mais simples e perguntas mais diretas, 

                                            
68 Os elementos contactados consideraram que, uma vez que o equipamento se encontrava em pleno 
funcionamento (aprovado nas disposições legais em vigor) não era justificada a investigação por via de 
inquéritos. 
69 Como foi citado no Capítulo 3, referimo-nos à Residência de Alvalade. 
70 Como vimos no Capítulo 3, a Residência de Alvalade é o exemplo que apresenta a menor capacidade 
residencial mais reduzida (26 residentes), e o Domus Vida Lisboa a segunda maior (97 residentes). 
71 O mapa do dia-a-dia padrão foi realizado na presença e com a colaboração dos diretores técnicos das 
residências em causa. 
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tendo sido baseado no modelo disponibilizado pela Segurança Social.72 O questionário 

aplicado aos funcionários foi elaborado com base no questionário apresentado por Sanoff 

(1991). Ambos podem ser consultados em anexo73. 

Em certos casos, o envelhecimento leva a danos cognitivos e funcionais que podem 

distorcer o comportamento e o entendimento espaço-visual. Uma vez que a percepção 

espacial dos residentes é condicionada pelas suas experiências pessoais e estado de 

saúde, sendo também afectadas pela demência. É, por isso, necessário considerar que 

nem todos os residentes se encontram capacitados para compreender as questões que 

lhes foram colocadas. Desta forma, o universo de análise não corresponde à totalidade 

dos residentes, mas sim a uma amostra selecionada com a ajuda da direção técnica. O 

número de inquiridos variou em todos os casos, sendo a amostra total de 52 residentes e 

60 colaboradores.  

O tratamento dos dados foi realizado com recurso ao programa estatístico SPSS (IBM, 

versão 22), sendo posteriormente cruzados com a informação já obtida pelos restantes 

métodos de análise. Os resultados são transmitidos com recurso a gráficos e/ou texto. 

Por motivos de confidencialidade as Residências analisadas perderam o seu nome original, 

sendo designadas por A, B e C. 

 

MAPAS-PADRÃO DO DIA-A-DIA 

Os mapas do dia-a-dia sintetizam informação sobre as rotinas diárias dos utilizadores, 

evidenciando as atividades desenvolvidas e os tempos e os lugares onde se realizam. 

Quando conjugados com a informação presente nos questionários, vão permitir um 

melhor entendimento das dinâmicas espaciais do edifício. Esta ferramenta revelou-se um 

elemento síntese fundamental às perguntas levantadas por Sanoff (1991), descritas 

anteriormente. 

 

QUESTIONÁRIOS 

Os questionários compreendem uma escala de Likert74 de 5 pontos, com a seguinte 

correspondência: 1-Nada Satisfeito (NS), 2-Pouco Satisfeito (PS), 3-Satisfeito (S) , 4-Muito 

Satisfeito (MS) e 5-Totalmente Satisfeito (TS). De 1 a 2 as classificações são consideradas 

negativas e de 3 a 5 positivas.   

                                            
72 Questionários de Avaliação de Satisfação. Estrutura Residencial para Idosos. Segurança Social. 
Disponível em: http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/13337/gqrs_lar_estrutura_residencial_idosos_questionarios  
73 O questionário para os funcionários funciona como uma síntese, uma vez que o tempo que poderia ser 
despendido era reduzido. 
74 Likert, R. (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology 140: pp. 1-55 
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4.8 DIAGNÓSTICO DE USO 

Face aos dados recolhidos, é possível traçar fluxos e permanências espaciais nos 

diferentes espaços das três residências analisadas. É durante o período da tarde (após os 

almoço e a até à hora de jantar) que se verifica maior número de presenças nos espaços 

de convívio. Este facto é reforçado pela pergunta 7G do questionário aplicado (“Espaços 

Utilizados”) onde a maioria dos residentes afirma que a Sala de Estar/Convívio ou o 

Jardim é o espaço mais frequentado. Nos períodos da manhã/noite observa-se uma 

utilização mais diversificada dos espaços, bem como uma multiplicidade de percursos 

desenvolvidos, enquanto que à tarde os residentes optam por permanecer nas áreas 

sociais. Pela observação das figuras 04.5, 04.6 e 04.7, verifica-se que A utilização dos 

espaços privados se revela inversamente proporcional aos espaços públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

É maioritariamente durante o período da tarde que se realizam as eventuais deslocações 

ao exterior. Na residência A apenas 47,1% se desloca ao exterior, na residência B 73,7% 

diz sair e na residência C 87,5% sai regularmente. Embora “passear” seja, nos três 

exemplos, o motivo recorrente, na residência C a totalidade dos inquiridos afirma sair 

para se deslocar a consultas médicas.  
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Os mapas do dia-a-dia padrão construídos (apresentados nas páginas que se seguem) 

ajudam a completar e confirmar a informação anteriormente apresentada. Embora os 

casos de estudo apresentem organizações espaciais distintas75, é possível encontrar um 

padrão nas atividades desenvolvidas pelos residentes ao longo do dia. No caso dos 

colaboradores, a maioria das atividades acompanham os movimentos dos residentes. 

Existem ainda atividades permanentes a decorrer em paralelo, como Administração, 

Segurança e/ou Vigilância, e Recepção e uma outra de carácter ocasional, a Manutenção.  

Outro aspecto relevante é a presença do conceito “público/privado”, nos períodos que 

antecedem e procedem as refeições. Enquanto os residentes desenvolvem atividades 

sociais (Estar/Reunir) nos espaços comuns da residência, ou se deslocam ao exterior, os 

colaboradores desenvolvem atividades de limpeza e/ou preparação da próxima refeição, 

ou trabalho de secretária (diretores técnicos, etc.) onde os espaços são, por norma, de 

carácter mais privado. 

Existe também uma maior flexibilidade de horários (e.g. toma das refeições) nas 

estruturas residenciais mais pequenas, uma vez que a dimensão reduzida possibilita uma 

melhor articulação de tempo entre os colaboradores e os residentes.  

O intervalo de tempo apresentado por vezes coincide com mais do que uma atividade 

(e.g. dormir/descanso pessoal e refeições – pequeno almoço) uma vez que estas vão 

sendo desenvolvidas em paralelo, por uma questão de conforto para os residentes e 

optimização dos recursos disponíveis. 

No exemplo das Casas da Cidade, devido à elevada autonomia e independência dos 

residentes torna-se difícil encontrar um padrão. Por exemplo, os horários das refeições 

apresentados referem-se ao serviço de refeições disponibilizado (restaurante). Sendo este 

exemplo em que os residentes dispõem de cozinha no espaço privado, não existe uma 

referência exata relativa aos horários praticados. 

  

                                            
75 O Domus Vida Lisboa e as Casas da Cidade apresentam uma organização horizontal, em extensão, enquanto 
que a Residência de Alvalade se apresenta verticalmente, transmitindo a ideia de progressão. 
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Fig .04.11 Mapa do dia-a-dia padrão do residente da residência de Alvalade 
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Fig .04.12 Mapa do dia-a-dia padrão do colaborador da residência de Alvalade 
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85 Fig .04.13 Mapa do dia-a-dia padrão do residente da residência Domus Vida  Lisboa 
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F ig .04.14 Mapa do dia-a-dia padrão do colaborador da residência Domus Vida Lisboa 
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87 Fig .04.15 Mapa do dia-a-dia padrão do residente da residência Casas da Cidade 
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F ig .04.16 Mapa do dia-a-dia padrão do colaborador da residência Casas da Cidade 
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RESIDÊNCIA A 

Na opinião dos Colaboradores  

Nesta residência, dos colaboradores inquiridos, 18,5% são do género masculino e 81,5% 

do género feminino. 

Nas questões relativas ao Layout Espacial (Fig. 04.17). que compreenderam sete variáveis, 

foi revelado um nível de satisfação elevado, (média de 4,34). O “espaço pessoal” revela-

se o aspeto mais satisfatório, e o espaço partilhado surge um pouco abaixo. A 

“circulação” em geral enquadra-se no parâmetro MS. O “acesso ao exterior” é 

globalmente bem avaliado, porém o “acesso aos arrumos”, surge como o ponto menos 

positivo para os inquiridos. Esta situação pode ser justificada pela presença de apenas um 

elevador, que serve todos os usos do edifício. O edifício responde positivamente às novas 

tecnologias e às ligações entre atividades o que indica que os percursos espaciais se 

revelam funcionais na óptica do colaborador.  

Quanto aos Atributos Físicos (Fig. 04.18), a média dos oito variáveis analisadas é de 4,41 

(que se enquadra no parâmetro MS). A “quantidade de espaço” é suficiente para a 

maioria dos colaboradores e a “flexibilidade do uso” é bastante elevada, ambas 

enquadradas no parâmetro MS. Este valor vai de encontro ao facto de se tratar de uma 

reabilitação arquitectónica, revelando o potencial do edificado quando confrontado com 

vários tipos de resposta. A “presença de cor” divide os inquiridos com 18,5 % S, 37% MS 

e 44% TS, apresentando, por isso, uma valor ligeiramente mais baixo. A “iluminação 

artificial” mostra-se ligeiramente abaixo da luz do dia e aspetos como a acústica, 

temperatura e ventilação/circulação do ar apresentam–se bastante satisfatórias, onde os 

colaboradores se dizem MS ou TS. No que respeita à variável “mobiliário” os três aspetos 

analisados (amovível, flexibilidade de posição e presença de quadros para exposição) 

revelam uma média de 4,39 (MS). 

 

Na opinião dos  Res identes76 

Nesta residência 76,5% dos inquiridos são do género feminino e 23,5% do género 

masculino. As idades variam entre  os 84 e 93 anos, sendo 88 anos a idade média. A 

localização da residência na cidade é globalmente bem avaliada, com uma média de 3,89 

(S-MS). A segurança em volta, a orientação e a facilidade em encontrar a mesma revela-

se um pouco abaixo, com uma média de 3,8, mantendo-se ainda no parâmetro (S-MS). 

Tal poderá ser justificado pela presença de antigos habitantes do bairro na residência, que 

se revêem no espaço e por isso não apresentam dificuldades neste campo. (Fig. 04.19) 

Quando comparadas as características do espaço privado com o espaço comum, as 

primeiras revelam-se ligeiramente superiores. (Fig. 04.20). Em ambos os espaços os 

                                            
76 O parâmentro 5E –Zonas Exteriores Comuns do questionário não se aplica a este exemplo, uma vez que 
não existem espaços exteriores. 

F ig .04.18 Atributos Físicos 

(residência A) 

F ig .04.19 Localização 

(Residência A) 

F ig .04.17 Layout Espacial. 
(residência A) 
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residentes valorizam poder ver o que se passa na cidade e dada a sua inserção urbana, a 

presença de janelas para o exterior são o ponto que obteve a classificação mais elevada. 

No quarto o valor mais baixo é atribuído à decoração, motivado talvez pela 

impossibilidade de os residentes terem o seu próprio mobiliário no quarto. Esta medida 

deve-se a razões de conforto e segurança, uma vez que a circulação em volta das camas 

tem de ser garantida por parte dos colaboradores e estas são articuladas e amovíveis. 

Apesar de o espaço disponível para arrumação ser satisfatório (3.68, S- MS) alguns dos 

residentes salientassem a falta de armários no quarto. Já no espaço comum (sala de estar 

e de refeições), a classificação mais baixa é atribuída ao controlo de iluminação, sendo 

este o único valor abaixo do parâmetro “satisfeito” em todas as variáveis estudadas.  

As condições ambientais como a ventilação, ausência de cheiros, ruídos internos e/ou 

externos e temperatura apresentam-se semelhantes em ambos os espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A circulação é feita em ambos os espaços sem problemas, sendo a orientação dentro do 

espaço da residência considerada muito satisfatória. Os valores elevados atingidos quer 

nos quartos, quer nos espaços comuns, podem ser justificados pela presença de 

sinalização que indica os pisos, espaços e números dos quartos na residência. Esta 

afirmação confirma-se, quando os residentes são questionados acerca das áreas de 

circulação/corredores. Todas as variáveis (e.g. desde a presença de apoios à deslocação, 

até à sinalização utilizada.) obtiveram valores entre os 3 e 3.93 (S a MS).  

F ig .04.20 Características do 

espaço privado e o 

espaço comum 

(residência A) 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS COMUNS E PRIVADOS 

Ver televisão é uma das atividades que ocorre em ambos os espaços, como se pode 

confirmar na fig. 04.21. Nos espaços comuns as atividades mais desenvolvidas são receber 

familiares e jogar, enquanto que no espaço privado ler e falar ao telefone se encontram 

em primeiro lugar. A totalidade dos inquiridos afirma almoçar, lanchar e jantar no espaço 

comum, o que potencia a socialização entre os residentes. Apenas uma pequena 

percentagem refere tomar o pequeno-almoço ocasionalmente no quarto , por motivos 

de doença. A recepção aos familiares/amigos é feita exclusivamente no espaço comum. 

Tal pode ser justificado pela existência de quartos duplos e triplo, evitando assim 

perturbar os outros residentes. 

 

 

 

RESIDÊNCIA B  

Na opinião dos Colaboradores 

À semelhança do exemplo anterior, na residência B 16,7% dos colaboradores inquiridos 

são do género masculino e 83,3% do género feminino. 

O Layout Espacial (Fig. 04.22) um nível de satisfação elevado, com uma média de 4,53 

(MS). O espaço partilhado revela-se o aspeto mais satisfatório, e também aqui o acesso à 

arrumação surge um pouco abaixo, com 4,12. O acesso ao exterior é globalmente bem 

avaliado e a circulação em geral enquadra-se no parâmetro MS. O edifício responde 

positivamente às novas tecnologias (embora neste campo tenham existido respostas em 

branco, por não se aplicarem ao colaborador em causa) e às ligações entre atividades o 

que indica que os percursos espaciais são funcionais para os colaboradores. 

Nos Atributos Físicos (Fig. 04.23), a média dos oito aspetos analisados é de 4,40 (MS). 

Todos os parâmetros variam entre MS a TS. A iluminação é o aspeto mais valorizado, 

com um valor médio de 4,67 e, curiosamente a luz do dia com 4,22. O mobiliário é 

também muito satisfatório  na óptica dos colaboradores, com valores médios muito 

próximos entre si, desde a flexibilidade de posição (4,61), a presença de quadros para 

exposição (4,69) e a mobilidade (4,72).  

F ig .04.21 Atividades desenvolvidas 

no espaço privado e 

espaço comum 

(Residência A) 
 

100

41,2

0

41,2
52,9

0 0 0
5,9

0 0 0 0

23,5
11,8 11,8

100

64,7

41,2
47,1

17,6

94,1 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

Quarto

Sala

4,59 4,89 4,78
4,12

4,61 4,314,44

1

2

3

4

5

es
pa

ço
 p

es
so

al

es
pa

ço
 p

ar
tilh

ad
o

cir
cu

laç
ão

ac
es

so
 à

 a
rr

um
aç

ão

ac
es

so
 e

xt
er

io
r

ad
ap

ta
çã

o 
às

 n
ov

as
 

lig
aç

ão
 e

nt
re

 a
tiv

id
ad

es

4,444,67
4,22

4,61
4,17

4,594,334,22

1

2

3

4

5

qu
an

tid
ad

e 
de

 e
sp

aç
o

fle
xib

ilid
ad

e 
do

 u
so

pr
es

en
ça

 d
e 

co
r

ve
nt

ila
çã

o
ilu

m
ina

çã
o 

ar
tifi

cia
l

luz
 d

o 
di

a
ac

us
tic

a
te

m
pe

ra
tu

ra

F ig .04.22 Layout Espacial 

(Residência B) 

F ig .04.23 Atributos Físicos 

(Residência B) 

 



	  

92 

Na opinião dos Res identes 

Na residência B, revela-se um maior equilíbrio de género, com 42,1% dos inquiridos do 

género masculino e 57,9% do género feminino. O intervalo de idades é também maior, 

sendo que estas variam entre os 56 e 98 anos (idade média de 84 anos).  

No que respeita à localização da residência na cidade esta é uniformemente avaliada em 

todos os parâmetros pelos residentes, o que significa que todos atribuíram o mesmo grau 

de satisfação aos diferentes aspetos, como se pode ver na figura 04.24. O valor médio 

obtido foi de 3,84, que se enquadra entre S a MS. 

Uma vez comparadas as características do espaço privado com o espaço comum, é 

possível notar a uniformidade presente nos vários aspetos em estudo. As características 

do espaço privado revelam-se de novo ligeiramente superiores (fig. 04.25). Muitos dos 

itens obtiveram um valor médio de 3,95 (S-MS), o mais elevado. Um ponto a salientar é a 

variável  “cheiros”, que no espaço privado revela o valor médio mais baixo (3,84) e que é 

simultaneamente o melhor cotado para o espaço comum.  

 

 

Quando confrontados com o que sentiam falta no quarto, muitos dos residentes 

apontaram mais espaço para arrumação, enquanto que na sala aspetos como outros 

canais televisivos ou música ambiente foram salientados.  

A espaço melhor qualificado neste exemplo é o Jardim, onde o valor médio é de 4,05 

(MS). A maioria dos residentes utiliza o espaço (apenas cinco dos inquiridos disseram não 

utilizar o jardim), desenvolvendo atividades variadas, como revela a fig. 04.26 A 

possibilidade de tratar de plantas e a utilização do espaço para outras atividades, como 

ginástica, são características diferenciadoras dos restantes exemplos. 

As características dos espaços de circulação apresentam também um valor médio que se 

enquadra no parâmetro MS (4,00). Os residentes não relatam quaisquer dificuldades de 

mobilidade causadas pelos pavimentos ou falta de apoios, por exemplo. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS COMUNS E PRIVADOS 

Neste caso, uma elevada percentagem de residentes respondeu que “Ler” é uma das 

atividades que ocorre em ambos os espaços, como se pode confirmar na fig. 04.27. Nos 

espaços comuns as atividades mais desenvolvidas são ver televisão, falar ao telefone e 

jogar, enquanto que no espaço privado dormitar/fazer a sesta se encontra claramente em 

primeiro lugar. A totalidade dos inquiridos afirma almoçar e lanchar no espaço comum e 

grande parte janta também na sala de refeições. Aproximadamente um terço dos 

residentes refere tomar o pequeno-almoço no quarto, pois continuam a  manter os seus 

anteriores hábitos. Também as visitas de familiares e amigos são feitas exclusivamente nos 

espaços comuns, demonstrando uma boa relação em comunidade. 

 

 

RESIDÊNCIA C  

Na opinião dos Colaboradores 

Nesta residência, do total dos colaboradores inquiridos, 6,7% são do género masculino e 

93,9% do género feminino77. 

O Layout Espacial (Fig. 04.28) revelou um nível de satisfação regular, com uma média de 

3,35 (S). O acesso à arrumação revela-se o aspeto mais satisfatório, com uma média que 

se enquadra no parâmetro MS (4). O ponto menos positivo para os colaboradores é a 

adaptação às novas tecnologias, com um valor médio de 3,42 (S). A circulação em geral é 

satisfatória, com um valor médio de 3,73 (S-MS). Uma vez que existem circulações 

independentes para os residentes e  de serviço, justifica-se que os acessos estejam bem 

classificados.  

Quanto aos Atributos Físicos (Fig. 04.29), a média dos oito aspetos analisados é de 3,81  

(que se enquadra no parâmetro S-MS). A quantidade de espaço é o ponto mais positivo 

para os colaboradores (4,07) e a flexibilidade do uso revela-se o segundo mais elevado 

(3,93), ambas enquadradas nos parâmetros S-MS. A iluminação artificial, luz do dia, 

acústica, temperatura e ventilação/circulação do ar possuem valores próximos e bastante 

satisfatórios, onde os colaboradores se dizem S ou MS. A presença de cor apresenta o 

                                            
77 A percentagem pode, neste caso, induzir em erro, uma vez que apenas 1 colaborador era do género 
masculino, por oposição aos 14 do género feminino. 
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valor mais baixo (3,60), uma vez que mais de metade dos inquiridos (53,3%) atribuiu a 

classificação S. (Este valor vai de encontro à percepção dos residentes, quando 

confrontados com a mesma questão). No que respeita ao último parâmetro- o 

mobiliário- os três aspetos analisados (amovível, flexibilidade de posição e presença de 

quadros para exposição) são satisfatórios, com um valor médio de 3,41 (S). 

 

Na opinião dos Res identes 

31,3% dos inquiridos são do género masculino e 68,8% do género feminino. As idades 

dos residentes variam entre os 70 e os 92 anos, sendo a idade média de 82 anos. 

No geral, a localização da residência na cidade é muito satisfatória, com um valor médio 

de 4 (MS). O ponto melhor avaliado é a orientação em volta, o que pode ser justificado 

pela presença de diferentes pontos de referencia na envolvente da mesma. Um pouco 

abaixo surge a tranquilidade do bairro, uma vez que se encontra localizada junto a duas 

grandes artérias viárias, poderá existir alguma poluição sonora. 

Comparando as características do espaço privado com o espaço comum, uma vez mais o 

espaço privado obtém uma classificação ligeiramente superior (fig. 04.31). Neste, a 

maioria dos itens obteve uma classificação de excelência, entre 4,71 e 4,19, (MS-TS) com 

exceção do controlo da iluminação que é o valor mais baixo em ambos os casos. No 

espaço comum os valores variam entre 4,14 para a orientação (o melhor classificado) e 

3,33 para a iluminação artificial. A orientação revela-se fácil para os residentes devido à 

organização quadrangular dos espaços comuns, onde a circulação é feita à volta. A 

presença do envidraçado que circunda os pátios permite ver de um lado para o outro, 

melhorando também a orientação. Muitos dos residentes salientaram a escassa iluminação 

em espaços como a sala de refeições, por oposição à abundante iluminação natural na 

sala, ou seja as criticas são feitas maioritariamente ao período noturno. 
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Também neste exemplo os jardins são um ponto a salientar. 56,3% dos residentes 

inquiridos atribuiu a classificação máxima (TS) a este espaço. Alguns dos espaços privados 

encontram-se orientados para o jardim, o que também é visto como uma mais-valia. 

Os residentes afirmam ainda desenvolver variadas atividades, incluindo a utilização 

noturna do espaço, como se pôde verificar anteriormente na figura 04.32. Andar é uma 

das atividades preferidas pelos residentes, apenas se demonstram pouco satisfeitos com a 

ausência de plantas e a possibilidade de tratar de delas, aspeto que também foi referido 

na avaliação do sala de estar. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS COMUNS E PRIVADOS 

Neste caso, é possível observar que uma elevada percentagem de residentes realiza a 

maioria das atividades no espaço privado, à exceção das refeições. Ler e ver televisão são 

as atividades mais realizadas em ambos os espaços, porém, os jogos de mesa e de  

tabuleiro são exclusivos dos espaços comuns. O ponto mais equilibrado são as visitas de 

familiares e amigos, que ocorrem simultaneamente em ambos os espaços. 

Apesar de ser possível preparar refeições no espaço privado, a maioria dos residentes 

prefere utilizar o serviço de refeições, pois vê este momento como uma altura potencial 

de socialização. É importante salientar que neste exemplo a maioria dos residentes afirma 

sair com frequência para realizar atividades diversas, o que pode explicar a menor 

utilização dos espaços comuns no dia-a-dia. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS TRÊS CASOS SELECIONADOS 

Por fim, realizou-se uma comparação entre os três exemplos, tendo em conta os pontos 

analisados no questionário. Os residentes e os colaborados foram comparados entre si e 

por fim cruzou-se a informação obtida. 

Colaboradores 

 

A apreciação feita pelos colaboradores de cada residência é bastante uniforme nos 

parâmetros avaliados. 

Nos dois primeiros exemplos é ligeiramente superior, enquadrando-se entre MS-TS. No 

exemplo B, o mobiliário apresenta-se quase na classificação máxima, revelando a 

satisfação dos colaboradores. Embora um pouco abaixo dos outros dois, o terceiro 

exemplo aparece igualmente bem classificado, entre a escala S-MS. Os atributos físicos do 

espaço são o ponto melhor cotado pelos colaboradores. 

 

Res identes 

Uma vez mais, os três exemplos estudados enquadram-se entre as categorias máximas, 

MS e TS. Porém, no que respeita à ordem das classificações (em relação aos 

colaboradores), a situação inverte-se. A residência C, que tinha ficado abaixo dos outros 

dois exemplos é agora a melhor qualificada pelos residentes.  
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Este pode ser um facto interessante, considerando que os grupos de utilizadores 

apresentam perspetivas  e necessidades espaciais diferentes. O que pode ser tido como 

uma vantagem no caso dos residentes, por exemplo, a independência do espaço privado, 

pode constituir uma desvantagem no que respeita à prestação de cuidados e auxílio por 

parte  os colaboradores. Também a idade dos residentes inquiridos pode influenciar as 

decisões, uma vez que a idade média da amostra A era de 88 anos, superior às restantes.  

É ainda necessário considerar que não faria sentido analisar certos parâmetros na 

perspetiva do colaborador, uma vez que este não frui os espaços como o residente. 

A qualidade do espaço privado e das circulações são dois pontos a salientar, uma vez que 

possuem simultaneamente as mais elevadas e mais baixas classificações atribuídas pelos 

residentes. No exemplo C, ambas foram classificadas pelos residentes como MS. No 

exemplo A enquadram-se na categoria S-MS. Tal pode dever-se ao facto de no exemplo 

A a maioria dos quartos serem partilhados (duplos), gerando algumas incompatibilidades 

entre os residentes, enquanto que no exemplo C o alojamento é exclusivamente 

individual ou do casal. 

Nos dois exemplos que possuem jardim este aparece também como um dos aspetos 

mais positivos, classificado de MS.  

 

Juntando as ponderações dos residentes e colaboradores, o cenário volta a alterar-se, 

revelando-se o exemplo B o mais equilibrado entre as opiniões dos dois grupos de 

utilizadores, como se pode verificar na figura 04.36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F ig .04.36 Gráfico síntese da 
informação relativa à 
perspetiva dos 
Residentes e 
Colaboradores 



	  

98 

 

 

 

 

 

 



ARQUITETURA 65+ EM PORTUGAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
______________________________________________________________ 

“Nada é tão perigoso na arquitetura como lidar com os problemas separados. 

Se o fizermos, dividimos também as possibilidades de fazer boa arquitetura .” 

Alvar Aalto, Quotes 
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5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os ambientes residenciais de apoio sénior providenciam cuidados a um grupo muito 

heterogéneo de pessoas, servindo uma população que apresenta um espectro variado de 

idades, diferentes habilidades funcionais e diversos problemas de saúde. Também a 

ocupação das estruturas varia, podendo ir das poucas dezenas até às centenas de lugares. 

Desta forma, torna-se difícil estabelecer uma generalização, falando destas edificações 

como se elas coexistissem de igual forma.  

Na primeira fase de análise, os sete casos de estudo, para além de cumprirem os 

requisitos técnicos inerentes a este tipo de estruturas, revelaram também outras 

características. A diversidade de métodos de atuação em relação ao espaço construído, 

mostra as diferentes possibilidades de resposta ao desempenho funcional exigido. 

Na segunda fase, as análises de APO desenvolvidas nesta investigação incidiram em três 

residências localizadas na área da grande Lisboa, cujo público-alvo é em grande parte 

constituído por uma classe social alta, com elevada escolaridade (juízes, professores, 

arquitetos, militares, entre outros). Estas revelaram avaliações bastante positivas, 

enquadradas no parâmetro “Muito Satisfeito”. Como tal os resultados obtidos têm que 

ser analisados com precaução, evitando generalizações.  

A investigação desenvolvida permitiu compreender que estruturas mais pequenas 

possibilitam uma maior proximidade entre os residentes, flexibilidade de horários (e.g. as 

refeições) e por sua vez uma maior flexibilidade de usos espaciais.  

A maioria dos aspetos alvo de crítica por parte dos residentes não se prendem tanto com 

a arquitetura no sentido da sua organização ou dimensionamento espacial. Encontram-se, 

porém, relacionados com detalhes construtivos interiores, como a decoração, iluminação 

ou o mobiliário, por exemplo. As dimensões preconizadas e as questões de orientação 

apresentam-se, no geral, bem resolvidas. Todavia, nos diferentes exemplos analisados os 

residentes apontam aspectos de natureza ergonómica, nomeadamente a altura do 

mobiliário (e.g. cadeiras, sofás e cama) como um dos obstáculos ao conforto no dia a dia. 

A posição de certos elementos, como tomadas, frigorífico, toalheiros das I.S. revela-se 

demasiado baixa, obrigando os residentes a colocar-se numa posição desconfortável. 

Também a falta de luz ou a sua má orientação em determinados espaços é mencionada. 

A utilização monocromática ou de mobiliário escuro é vista com desagrado pelos 

residentes, que referem a “ausência de vida” em certos espaços. 

A organização das atividades diárias é outro dos pontos a salientar. Apesar de muitas 

residências possuírem espaços exteriores privados, a escassa interação com a cidade, é 

tida como uma falha. Os residentes referiram que gostam de interagir com a comunidade 

envolvente (muitos deles escolheram a residência pela proximidade à sua antiga 

habitação, por  sentirem  que continuavam no  seu espaço) e muitas das vezes sentem 

que tal não é possível.  
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Um dos aspetos positivos comum a dois dos exemplos analisados é a presença do Jardim, 

que permite desenvolver múltiplas atividades e estimula a interação entre os residentes. 

Pela análise global foi ainda possível fazer uma associação das residências observadas a 

pessoas com maior capacidade económica (nos três casos de estudo analisados indicam o 

seu público-alvo como classe média-alta/alta). Os valores mensais praticados, para cada 

um dos casos em análise, são inalcançáveis para a maioria da população sénior 

portuguesa, cujo rendimento mensal ronda os 387 euros.77  

Se não houver alteração do panorama atual, os séniores economicamente desfavorecidos 

serão forçados a viver em ambientes menos qualificados. Pesquisas futuras serão 

necessárias para compreender qual a ligação entre a qualidade dos ambientes residenciais 

e  o rendimento dos séniores.  

 

 

5 .2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

A presente dissertação apresenta um conjunto de limitações que foram sendo 

identificadas com o decurso da investigação e que importa neste ponto referir, uma vez 

que algumas poderão ser colmatadas em investigações futuras.  

A primeira grande limitação prende-se com o facto de a temática em estudo ser ainda 

pouco abordada em Portugal. A segunda limitação, provavelmente decorrente da 

primeira, prende-se com a existência de escassa literatura nacional nesta área. Embora 

existam extensas referências que retratam, analisam e avaliam a realidade americana, esta 

apresenta diferenças quando confrontada com a realidade portuguesa. Muito 

provavelmente, grande parte delas relacionadas com a cultura e vivências distintas dos 

dois países (Hofstede, 2004).  

Por último, e esta de carácter metodológico, foi o facto de se ter optado por uma 

amostra de conveniência. Como já referido anteriormente a amostra analisada apresenta 

características muito particulares, não permitindo generalizar os resultados obtidos. No 

entanto, considera-se ser um ponto de partida para estudos futuros. Também ainda 

relacionada com esta dificuldade está a pouca adesão por parte das instituições 

identificadas para participarem de forma ativa no estudo, declinando a colaboração na 

aplicação da Avaliação Pós-Ocupação. O facto de muitos dos residentes não se 

encontrarem capacitados para dar resposta ao inquérito aplicado, (mais de 50% da 

ocupação total, na maioria dos casos) também dificultou a aplicação da metodologia 

ensaiada neste estudo. 

  

                                            
77 “Quanto custa ser idoso em Portugal?” Notícia consultada em 22.10.15. Disponível em: 
http://www.dn.pt/portugal/interior/quanto-custa-ser-idoso-em-portugal--1322990.html 
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5.3 PISTAS PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA 

O caminho percorrido para realizar a presente investigação e as conclusões que foram 

sendo retiradas fizeram emergir um conjunto questões para futuras investigações. 

Como pode a arquitetura melhorar a qualidade de vida dos residentes e optimizar o 

desempenho dos seus funcionários e corpo clínico? 

Até que ponto o espaço construído influencia e/ou é determinante no(s) 

comportamento(s) dos indivíduos? 

Existe alguma relação entre a capacidade financeira dos residentes e as condições 

residenciais oferecidas? 

Neste sentido torna-se necessário proceder a um estudo de maior escala, com acesso a 

uma amostra mais vasta para que as conclusões a retirar possam ser mais abrangentes.  
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ANEXOS 

  



 

  



1. Acesso | Circulação Acesso /circulação de carácter normal esperar e comunicar com as unidades de habitação 

entrar e sair do edifício

circular em comunicações horizontais/verticais

encontrar ocasionalmente residentes

orientar-se nos percursos

identificar as unidades de habitação

atender visitantes à porta do edifício

receber e acompanhar visitantes

Acesso / circulação de emergência aceder e circular em caso de incêndio 
e.g. bombeiros, etc.

fugir em caso de incêndio

aceder e circular em caso de emergência médica 
e.g serviços de assistência  médica , etc.

transportar residentes

Acesso / circulação de serviço transportar cargas e volumes
e.g. mudanças de residentes

realizar leitura periódica de contadores 
e.g. água, gás, electricidade
circular durante operações de conservação e 
manutenção do edifício

Acesso / circulação de representação aceder e circular durante eventos sociais
e.g.casamento, funeral, etc.

2. Estar | Reunir descansar

ler

reunir e conversar com outros residentes e visitantes

realizar trabalhos (intelectuais) individuais 
e.g. escrever, fazer palavaras cruzadas, jogar paciências, 
etc

realizar trabalhos manuais 
e.g.crochet, tricot, puzzles, etc

jogar 
e.g. cartas, jogos de tabuleiro e de mesa, etc

3. Trabalho Informal realizar trabalho oficinal e artesanal (pintura, artesanato, 
bricolage, etc.)

cuidar de plantas

4. Refeições Preparação de refeições guardar e conservar alimentos

preparar e cozinhar alimentos

lavar louça

arrumar louça

eliminar resíduos

Refeições correntes/formais pôr a mesa e servir alimentos

comer	  

levantar a mesa	  

FUNÇÃO SISTEMA DE ATIVIDADES ATIVIDADES 

ANEXO 01 - Quadro de funções, sistemas de atividades e atividades relativas ao edifício de habitação assistida. 

(Adaptado de Branco Pedro, 2000). 

  



5. Limpeza arrumar utensílios e produtos de limpeza

limpar pavimentos, paredes, vãos, armaduras de 
iluminação, etc.

limpar sistema de evacuação de resíduos

6. Evacuação de Resíduos vazar resíduos

recolher residuos em contentores

movimentar contentores de residuos

7. Distribuição e Recolha 
de correspondência

identificar receptáculos

introduzir correspondência

retirar correspondência

8. Tratamento da Roupa passar a ferro, limpar, arrumar a roupa

costurar

lavar a roupa

secar a roupa

estender e apanhar a roupa

9. Saúde e Estética Cuidados de saúde deslocar-se a consultas médicas

receber cuidados de enfermagem diários

participar em sessões de fisioterapia

participar em sessões de ginástica

Estética deslocar-se ao cabeleireiro / barbeiro

realizar tratamentos estéticos 
e.g. manicure, pedicure, massagens

10. Estacionamento estacionar veículos

entrada e saída de veículos

arrumar utensílios de manutenção do veículo

11. Administração reunir com residentes, visitantantes, funcionários

realizar trabalho individual

12.Manutenção executar trabalhos de manutenção e/ou reparação do 
edifício

13. Vigilância | Segurança observar/monitorizar os movimentos no edificio e o 
exterior

impedir a entrada em locais reservados

14. Recepção receber visitantes/residentes/funcionários

encaminhar  visitantes/residentes

facilitar informações

FUNÇÃO SISTEMA DE ATIVIDADES ATIVIDADES 

(continuação) 
  



1. Dormir/���
bbDescanso Pessoal casal���

���
duplo���
���
individual

triplo

dormir de noite/ dia���
descansar���
ler���
ver televisão���
estar doente /cuidar de doentes���
vestir e despir a roupa���
fazer a cama���
conversar em privado���
conversar ao telefone���
navegar na internet���
arrumar roupa pessoal

2. Refeições preparação de refeições���
���
guardar e conservar alimentos

preparar alimentos���
cozinhar alimentos���
lavar a louça���
arrumar a louça���
eliminar os resíduos

refeições correntes e formais pôr a mesa e servir alimentos���
comer���
levantar  a mesa

3. Estar / Reunir lazer familiar conversar, jogar, ler���
ouvir música���
tocar instrumentos musicais���
ver televisão

receber convidados apresentar visitas���
conversar���
jogar, ouvir música, ver televisão

trabalho/recreio adultos estudar/trabalhar���
utilizar computador pessoal���
jogar, ler, ouvir música, ver televisão

tratamento da roupa passar a ferro, limpar, arrumar a roupa���
costurar à mão ou à máquina���
lavar a roupa à mão ou à máquina���
secar a roupa à mão ou à máquina���
estender e apanhar a roupa

4. Higiene Pessoal lavagens lavar as mãos e o rosto
tomar banho ou dar banho (banho assistido)

vestir e despir roupa, fazer toillete, barbear-se

proceder a curativos

funções vitais excreções

5. Permanência em Exterior        
nnPrivado elevado ou térreo descansar���

reunir���
solário���
cuidar de animais e plantas���
permanecer ao ar livre

6. Circulação Entrada / Saída entrar e sair de espaços���
vestir e despir vestuário de exterior���
atender a porta���
esperar e receber visitas

7. Arrumação geral arrumar objectos volumosos e de uso eventual

de despensa arrumar alimentos e produtos de limpeza

arrumação de roupa de casa arrumação de lençóis, toalhas

FUNÇÃO SISTEMA DE ATIVIDADES ATIVIDADES 

ANEXO 02 - Quadro de funções, sistemas de atividades e atividades relativas à unidade habitacional assistida. 

(Adaptado de Branco Pedro, 2000). 

  



ANEXO 03 – Questionário ao Residente  
  



 

Para cada uma das seguintes afirmações avalie de forma espontânea o seu grau 

de satisfação, desde “Nada Satisfeito” até “Totalmente Satisfeito”, preenchendo 

o respectivo quadrado. Caso não saiba o que responder em alguma afirmação 

pode assinalar “Não sei” (NS). Se a pergunta não se aplica ao seu caso, assinale 

“Não se Aplica” (NA). 

 

1A. LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

1. A residência está bem localizada na cidade  

2. A residência está localizada num bairro tranquilo 

3. Posso passear em segurança à volta da residência 

4. Quando saio da residência não me sinto perdido 

5. É fácil encontrar a residência 

 

2B. QUARTO/APARTAMENTO 

1. O meu quarto tem uma dimensão adequada  

2. O mobiliário do meu quarto é adequado  

3. O mobiliário do meu quarto é confortável  

4. No meu quarto tenho espaço suficiente para arrumar os meus 

pertences  

5. O equipamento do quarto é facil de utilizar  

6. No meu quarto circulo sem problema  

7. O meu quarto tem boa iluminação natural  

8. O meu quarto tem boa iluminação artificial  

9. O meu quarto tem janelas que me permitem ver o que se passa no 

exterior  

10. O meu quarto é arejado  

11. O meu quarto cheira sempre bem  

12. No meu quarto não ouço ruídos do exterior  

13. No meu quarto não ouço o que se passa nos quartos ao lado  

14. No meu quarto posso controlar a iluminação a meu gosto  

15. No meu quarto posso controlar a temperatura a meu gosto  

16. O meu quarto está arrumado ao meu gosto  

17. O meu quarto está decorado com objectos pessoais   

18. O meu quarto está sempre limpo e arrumado  

19. No meu quarto sinto-me seguro  

20. No meu quarto sinto-me confortável  

21. Quando saio do quarto não me sinto perdido  

22. É facil encontrar o meu quarto  

23. Gosto da decoração do meu quarto 

1. QUESTIONÁRIO AO RESIDENTE 

2. Residência _________________________________________ 

3. Género  F  M   

       
       
       
       
       

       
       
       
       

       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Pergunta aberta 

24. O que sente falta no seu quarto? 

___________________________________________________________________ 

 

2B1. ACTIVIDADES NO QUARTO 

25. Quais as actividades que faz no seu quarto?  
Dormir 

Ler 

Escrever  

Tomar o Pequeno-almoço 

Almoçar 

Lanchar 

Jantar 

Receber familiares e amigos 

Falar ao telefone 

Ver televisão 

Outras. Quais?  

26. Das actividades que assinalou quais as que tem mais dificuldade em 

fazer no seu quarto?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

3C. SALA DE ESTAR / CONVÍVIO 

1. A sala de estar tem uma dimensão adequada 

2. O mobiliário da sala de estar é adequado 

3. Na sala de estar desloco-me sem problema  

4. A sala de estar tem boa iluminação natural 

5. A sala de estar tem boa iluminação artificial 

6. A sala de estar tem janelas que me permitem ver o que se passa no 

exterior 

7. A sala de estar é arejada 

8. A sala de estar cheira sempre bem 

9. A sala de estar está sempre limpa e arrumada 

10. Na sala de estar posso conversar com os meus familiars e amigos sem 

ser incomodado pelos outros residentes 

11. Na sala de estar posso ler ou fazer outras actividades individuais sem 

ser incomodado pelos outros residentes 

12. Na sala de estar posso controlar a iluminação a meu gosto 

13. A temperatura da sala de estar é adequada no invero 

14. A temperatura da sala de estar é adequada no verão 

15. Na sala de estar sinto-me seguro 

16. Na sala de estar sinto-me confortável 

17. Quando saio da sala de estar não me sinto perdido 

18. É facil encontrar a sala de estar 

19. Gosto da decoração da sala de estar 

  

       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

       

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



3C1. ACTIVIDADES NA SALA DE ESTAR 

20. Quais as actividades que faz na sala de estar 
Ler 

Escrever 

Receber familiares e amigos 

Falar ao telefone 

Ver televisão 

Jogar as cartas 

Fazer paciências / puzzles  

Trabalhos manuais (tricot, crochet) 

Dormitar / fazer a sesta 

Outras. Quais?  

 

Pergunta aberta 

21. O que sente falta na sala de estar? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

4D. ACTIVIDADES NA SALA DE REFEIÇÕES 

1. O mobiliário da sala de refeições é adequado 

2. O mobiliário da sala de refeições é confortável 

3. Na sala de refeições desloco-me sem problema  

4. A sala de refeições tem boa iluminação natural 

5. A sala de refeições tem boa iluminação artificial 

6. A sala de refeições tem janelas que me permitem ver o que se 

passa no exterior 

7. A sala de refeições é arejada 

8. A sala de refeições cheira sempre bem 

9. Tomo as refeições sem ser incomodado por ruído  

10. Gosto da decoração da sala de refeições 

 

5E. ZONAS EXTERIORES COMUNS ( JARDIM, PÁTIO) 

1. O jardim tem uma dimensão adequada 

2. O mobiliário do jardim é confortável 

3. No jardim posso circular sem dificuldade 

4. No jardim posso ler ou fazer outras actividades individuais sem 

ser incomodado pelos outros residentes 

5. No jardim posso posso conversar com os meus familiars e amigos 

sem ser incomodado pelos outros residentes 

6. No jardim posso ter plantas e tratar delas  

7. No jardim sinto-me seguro 

8. Quando saio do jardim não me sinto perdido 

9. É facil encontrar o jardim 

10. Gosto do jardim 

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
       

       

       

       
       
       
       

       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       



5E1. ACTIVIDADES NAS ZONAS EXTERIORES COMUNS ( JARDIM, PÁTIO) 

11. Quais as actividades que faz no jardim?
Ler 

Escrever 

Receber familiares e amigos 

Andar 

Tratar de plantas 

Outras. Quais?  

 

Pergunta aberta 

12. O que sente falta no jardim? 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

6F .  ÁREAS DE CIRCULAÇÃO / CORREDORES 

1. Os corredores são bem iluminados 

2. Os corredores têm apoios que me ajudam a deslocar 

3. As escadas são bem iluminadas 

4. As escadas têm apoios que me a subir e descer  

5. É fácil orientar-me na residência 

6. Sei sempre onde estou 

7. A sinalização é fácil de perceber 

 

7G. ESPAÇOS UTILIZADOS 

Quais os espaços da residência que utiliza com mais frequência? 

Da parte da manhã 

1. Quarto 

2. Sala de estar / convÍvio 

3. Jardim 

4. Outro. Qual? 

Da parte da tarde 

1. Quarto 

2. Sala de estar / ConvÍvio 

3. Jardim 

4. Outro. Qual? 

Depois de Jantar 

1. Quarto 

2. Sala de estar / ConvÍvio 

3. Jardim 

4.Outro.Qual?

 

8H. DESLOCAÇÕES AO EXTERIOR 

1. É frequente sair da residência?  

Sim    Não 

 

2. Qual o motivo para sair da residência? 

Visitar familiares e amigos 

Ir passear 

Ir ao cinema / teatro / museu 

Ir ao médico 

Outro. Qual? 

 
 

 

       
       
       
       
       
       
       

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ANEXO 04 – Questionário ao Colaborador 



QUESTIONÁRIO AO COLABORADOR 

Residência __________________________________________   

Género F  M 
 

 

Para cada uma das seguintes afirmações avalie de forma espontânea o seu grau 

de satisfação, desde “Nada Satisfeito” até “Totalmente Satisfeito”, preenchendo 

o respectivo quadrado. Caso não saiba o que responder em alguma afirmação 

pode assinalar “Não sei” (NS). Se a pergunta não se aplica ao seu caso, assinale 

“Não se Aplica” (NA). 

LAYOUT ESPACIAL 

Espaço Pessoal 

Espaço partilhado 

Circulação 

Acesso a arrumação 

Acesso exterior 

Adaptação às novas tecnologias 

Ligações entre actividades 

 

ATRIBUTOS FÍS ICOS 

Quantidade de Espaço 

Iluminação 

Luz do dia 

Acústica 

Temperatura 

Flexibilidade do uso 

Ventilação e Circulação do Ar 

Presença de Cor 

´ 

MOBILIÁRIO 

Amovível 

Flexibilidade de posição 

Quadros para exposição  

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

  



ANEXO 05 – Tabelas de Resultados Estatísticos 
 



Residência A -Colaboradores 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Layout espacial-Espaço Pessoal 27 4 5 4,78 ,424 

Layout espacial-Espaço partilhado 27 3 5 4,26 ,526 

Layout espacial-Circulação 27 3 5 4,19 ,557 

Layout espacial-Acesso a arrumação 27 3 5 4,00 ,784 

Layout espacial-Acesso exterior 27 3 5 4,33 ,620 

Layout espacial-Adaptação às novas tecnologias 27 3 5 4,52 ,580 

Layout espacial-Ligações entre actividades 27 4 5 4,33 ,480 

Atributos Físicos-Quantidade de Espaço 27 3 5 4,56 ,641 

Atributos Físicos-Iluminação Artificial 27 3 5 4,30 ,609 

Atributos Físicos-Luz do dia 27 3 5 4,37 ,629 

Atributos Físicos-Acústica 27 4 5 4,37 ,492 

Atributos Físicos-Temperatura 27 4 5 4,48 ,509 

Atributos Físicos-Flexibilidade do uso 27 3 5 4,56 ,641 

Atributos Físicos-Ventilação e Circulação do Ar 27 4 5 4,41 ,501 

Atributos Físicos-Presença de Cor 27 3 5 4,26 ,764 

Mobiiário-Amovível 27 4 5 4,41 ,501 

Mobiiário-Flexibilidade de posição 27 4 5 4,44 ,506 

Mobiiário-Quadros para exposição 27 3 5 4,33 ,620 

Valid N (listwise) 27     

	  
	   	  



Residência A -Residentes 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Género 17 1 2 1,76 ,437 
Idade 17 84 93 88,47 2,939 
A residência está bem localizada na cidade 17 3 5 4,35 ,862 
A residência está localizada num bairro tranquilo 17 3 5 3,94 ,659 
Posso passear em segurança à volta da residência 16 2 5 3,69 ,873 
Quando saio da residência não me sinto perdido 15 2 5 3,80 1,146 
É fácil encontrar a residência 13 2 5 3,69 1,109 
O meu quarto tem uma dimensão adequada 17 3 5 3,53 ,717 
O mobiliário do meu quarto é adequado 17 3 5 3,76 ,752 
O mobiliário do meu quarto é confortável 17 3 5 4,12 ,600 
No meu quarto tenho espaço suficiente p arrumar os meus pertences 17 2 5 3,88 1,111 
O equipamento do quarto é facil de utilizar 17 3 5 3,88 ,697 
No meu quarto circulo sem problema 17 3 5 4,18 ,809 
O meu quarto tem boa iluminação natural 17 2 5 4,18 1,015 
O meu quarto tem boa iluminação artificial 17 1 5 3,71 1,105 
O meu quarto tem janelas que me permitem ver o que se passa no exterior 17 3 5 4,71 ,588 
O meu quarto é arejado 17 3 5 4,24 ,831 
O meu quarto cheira sempre bem 17 2 5 3,76 ,970 
No meu quarto não ouço ruídos do exterior 17 2 5 3,65 ,996 
o meu quarto não ouço o que se passa nos quartos ao lado 17 1 5 3,47 1,231 
No meu quarto posso controlar a iluminação a meu gosto 17 1 5 3,35 1,115 
No meu quarto posso controlar a temperatura a meu gosto 17 3 4 3,53 ,514 
O meu quarto está arrumado ao meu gosto 17 3 5 3,53 ,624 
O meu quarto está decorado com objectos pessoais 17 3 4 3,29 ,470 
O meu quarto está sempre limpo e arrumado 17 3 5 4,06 ,899 
No meu quarto sinto-me seguro 17 3 5 4,41 ,712 
No meu quarto sinto-me confortável 17 3 5 4,65 ,606 
Quando saio do quarto não me sinto perdido 15 3 5 4,73 ,704 
É facil encontrar o meu quarto 15 3 5 4,47 ,743 
Gosto da decoração do meu quarto 17 3 5 3,94 ,827 
O que sente falta no seu quarto? 0     
Dormir 17 1 1 1,00 ,000 
Ler 17 1 2 1,59 ,507 
Escrever 17 2 2 2,00 ,000 
Tomar o pequeno almoço 17 1 2 1,94 ,243 
Almoçar 17 2 2 2,00 ,000 
Jantar 17 2 2 2,00 ,000 
Receber familiares 17 2 2 2,00 ,000 
Falar ao telefone 17 1 2 1,59 ,507 
Ver televisao 17 1 2 1,47 ,514 
Outro 17 1 2 1,47 ,514 
Dormir 0     
Ler 0     
Escrever 0     
Tomar o pequeno almoço 0     
Almoçar 0     
Jantar 0     
Receber familiares 0     
Falar ao telefone 0     
Ver televisao 0     
Outro 0     
A sala de estar tem uma dimensão adequada 17 3 4 3,47 ,514 
O mobiliário da sala de estar é adequado 17 3 4 3,41 ,507 
Na sala de estar desloco-me sem problema 16 3 5 3,87 ,619 
A sala de estar tem boa iluminação natural 17 3 5 4,65 ,786 
A sala de estar tem boa iluminação artificial 17 3 5 3,76 ,831 
A sala de estar tem janelas que me permitem ver o que se passa no exterior 17 3 5 4,18 ,636 
A sala de estar é arejada 17 3 5 4,18 ,636 
A sala de estar cheira sempre bem 17 3 4 3,41 ,507 
A sala de estar está sempre limpa e arrumada 17 3 4 3,18 ,393 
Na sala de estar posso conversar com os meus familiars e amigos sem ser 
incomodado pelos outros residentes 17 2 5 3,53 ,943 

 Na sala de estar posso ler ou fazer outras actividades individuais sem ser 
incomodado pelos outros residentes 17 2 5 3,47 ,943 

Na sala de estar posso controlar a iluminação a meu gosto 17 2 4 2,76 ,562 
A temperatura da sala de estar é adequada no inverno 17 3 5 3,88 ,781 
A temperatura da sala de estar é adequada no verão 17 2 5 3,65 ,996 
Na sala de estar sinto-me seguro 17 3 5 4,24 ,664 
Na sala de estar sinto-me confortável 17 3 5 3,76 ,664 
Quando saio da sala de estar não me sinto perdido 15 3 5 4,00 ,926 
É facil encontrar a sala de estar 15 3 5 4,00 ,926 
Gosto da decoração da sala de estar 17 3 5 3,76 ,831 



      
Ler 17 1 2 1,88 ,332 
Escrever 17 1 2 1,88 ,332 
REceber familiares e amigos 17 1 2 1,47 ,514 
Falar ao telefone 17 2 2 2,00 ,000 
VEr televisão 17 1 2 1,35 ,493 
Jogar às cartas 17 1 2 1,59 ,507 
Fazer paciências, puzzles 17 1 2 1,47 ,514 
Trabalhos Manuais 17 1 2 1,82 ,393 
Dormitar / fazer a sesta 17 1 2 1,76 ,437 
Outras 17 1 2 1,76 ,437 
O que sente falta na sala de estar? 0     
O mobiliário da sala de refeições é adequado 17 3 4 3,35 ,493 
O mobiliário da sala de refeições é confortável 17 3 4 3,47 ,514 
Na sala de refeições desloco-me sem problema 16 3 4 3,38 ,500 
A sala de refeições tem boa iluminação natural 17 2 5 4,06 ,966 
A sala de refeições tem boa iluminação artificial 17 2 4 3,71 ,686 
A sala de refeições tem janelas q me permitem ver o q se passa no exterior 17 2 4 3,06 ,556 
A sala de refeições é arejada 17 3 5 4,00 ,500 
A sala de refeições cheira sempre bem 17 3 4 3,65 ,493 
Tomo as refeições sem ser incomodado por ruído 17 2 5 3,47 ,874 
Gosto da decoração da sala de refeições 17 3 5 3,82 ,809 
O jardim tem uma dimensão adequada 0     
O mobiliário do jardim é confortável 0     
No jardim posso circular sem dificuldade 0     
No jardim posso ler ou fazer outras actividades individuais sem ser incomodado 
pelos outros residentes 0     

No jardim posso posso conversar com os meus familiars e amigos sem ser 
incomodado pelos outros residentes 0     

No jardim posso ter plantas e tratar delas 0     
No jardim sinto-me seguro 0     
Quando saio do jardim não me sinto perdido 0     
É facil encontrar o jardim 0     
Gosto do jardim 0     
Ler 0     
Escrever 0     
Receber familiares e amigos 0     
Andar 0     
Tratar de Plantas 0     
Outras 0     
Os corredores são bem iluminados 17 3 4 3,59 ,507 
Os corredores têm apoios que me ajudam a deslocar 15 3 3 3,00 ,000 
As escadas são bem iluminadas 17 3 4 3,47 ,514 
As escadas têm apoios que me a subir e descer 16 3 4 3,38 ,500 
É fácil orientar-me na residência 15 3 5 3,93 ,704 
Sei sempre onde estou 17 3 5 3,76 ,664 
A sinalização é fácil de perceber 17 3 5 3,53 ,717 
Quarto 17 1 2 1,41 ,507 
Sala de Estar/Convívio 17 1 2 1,59 ,507 
Jardim 17 2 2 2,00 ,000 
Outro 17 2 2 2,00 ,000 
Quarto 17 1 2 1,65 ,493 
Sala de Estar/Convívio 17 1 2 1,24 ,437 
Jardim 17 2 2 2,00 ,000 
Outro 17 2 2 2,00 ,000 
Quarto 17 1 2 1,24 ,437 
Sala de Estar/Convívio 17 1 2 1,71 ,470 
Jardim 17 2 2 2,00 ,000 
Outro 17 2 2 2,00 ,000 
É frequente sair da residencia? 17 1 2 1,53 ,514 
Visitar familiares e amigos 17 1 2 1,76 ,437 
Ir passear 17 1 2 1,53 ,514 
Ir ao cinema / teatro / museu 17 2 2 2,00 ,000 
Ir ao médico 17 1 2 1,82 ,393 
Outro 17 1 2 1,88 ,332 
Valid N (listwise) 0     

	  
	   	  



Residência B -Colaboradores 
Descriptive	  Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Layout espacial-Espaço Pessoal 17 3 5 4,59 ,618 

Layout espacial-Espaço partilhado 18 4 5 4,89 ,323 

Layout espacial-Circulação 18 4 5 4,78 ,428 

Layout espacial-Acesso a arrumação 17 2 5 4,12 ,928 

Layout espacial-Acesso exterior 18 3 5 4,61 ,608 

Layout espacial-Adaptação às novas tecnologias 16 2 5 4,31 ,873 

Layout espacial-Ligações entre actividades 18 3 5 4,44 ,616 

Atributos Físicos-Quantidade de Espaço 18 2 5 4,44 1,042 

Atributos Físicos-Iluminação Artificial 18 2 5 4,67 ,767 

Atributos Físicos-Luz do dia 18 2 5 4,22 1,215 

Atributos Físicos-Acústica 18 4 5 4,61 ,502 

Atributos Físicos-Temperatura 18 2 5 4,17 ,857 

Atributos Físicos-Flexibilidade do uso 17 2 5 4,59 ,795 

Atributos Físicos-Ventilação e Circulação do Ar 18 2 5 4,33 1,029 

Atributos Físicos-Presença de Cor 18 2 5 4,22 ,943 

Mobiiário-Amovível 18 3 5 4,72 ,575 

Mobiiário-Flexibilidade de posição 18 2 5 4,61 ,778 

Mobiiário-Quadros para exposição 16 4 5 4,69 ,479 

Valid N (listwise) 13     

	  
	   	  



Residência B –Residentes 
Descriptive	  Statistics	  

	   N	   Minimum	   Maximum	   Mean	  
Std.	  

Deviation	  
Idade	   19	   56	   98	   83,79	   10,454	  
Nome	  da	  Residência	   19	   2	   2	   2,00	   ,000	  
Género	   19	   1	   2	   1,58	   ,507	  
A	  residência	  está	  bem	  localizada	  na	  cidade	   19	   3	   5	   3,84	   ,688	  
A	  residência	  está	  localizada	  num	  bairro	  tranquilo	   19	   3	   5	   3,84	   ,688	  
Posso	  passear	  em	  segurança	  à	  volta	  da	  residência	   19	   3	   5	   3,84	   ,688	  
Quando	  saio	  da	  residência	  não	  me	  sinto	  perdido	   19	   3	   5	   3,84	   ,688	  
É	  fácil	  encontrar	  a	  residência	   18	   3	   5	   3,83	   ,707	  
O	  meu	  quarto	  tem	  uma	  dimensão	  adequada	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
O	  mobiliário	  do	  meu	  quarto	  é	  adequado	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
O	  mobiliário	  do	  meu	  quarto	  é	  confortável	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
No	  meu	  quarto	  tenho	  espaço	  suficiente	  p	  arrumar	  os	  meus	  pertences	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
O	  equipamento	  do	  quarto	  é	  facil	  de	  utilizar	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
No	  meu	  quarto	  circulo	  sem	  problema	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
O	  meu	  quarto	  tem	  boa	  iluminação	  natural	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
O	  meu	  quarto	  tem	  boa	  iluminação	  artificial	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
O	  meu	  quarto	  tem	  janelas	  que	  me	  permitem	  ver	  o	  que	  se	  passa	  no	  exterior	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
O	  meu	  quarto	  é	  arejado	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
O	  meu	  quarto	  cheira	  sempre	  bem	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
No	  meu	  quarto	  não	  ouço	  ruídos	  do	  exterior	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
o	  meu	  quarto	  não	  ouço	  o	  que	  se	  passa	  nos	  quartos	  ao	  lado	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
No	  meu	  quarto	  posso	  controlar	  a	  iluminação	  a	  meu	  gosto	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
No	  meu	  quarto	  posso	  controlar	  a	  temperatura	  a	  meu	  gosto	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
O	  meu	  quarto	  está	  arrumado	  ao	  meu	  gosto	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
O	  meu	  quarto	  está	  decorado	  com	  objectos	  pessoais	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
O	  meu	  quarto	  está	  sempre	  limpo	  e	  arrumado	   19	   3	   5	   3,89	   ,658	  
No	  meu	  quarto	  sinto-‐me	  seguro	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
No	  meu	  quarto	  sinto-‐me	  confortável	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
Quando	  saio	  do	  quarto	  não	  me	  sinto	  perdido	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
É	  facil	  encontrar	  o	  meu	  quarto	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
Gosto	  da	  decoração	  do	  meu	  quarto	   19	   3	   5	   3,95	   ,705	  
O	  que	  sente	  falta	  no	  seu	  quarto?	   0	   	   	   	   	  
Dormir	   19	   1	   1	   1,00	   ,000	  
Ler	   19	   1	   2	   1,16	   ,375	  
Escrever	   19	   1	   2	   1,47	   ,513	  
Tomar	  o	  pequeno	  almoço	   19	   1	   2	   1,63	   ,496	  
Almoçar	   19	   2	   2	   2,00	   ,000	  
Jantar	   19	   1	   2	   1,95	   ,229	  
Receber	  familiares	   19	   2	   2	   2,00	   ,000	  
Falar	  ao	  telefone	   19	   1	   2	   1,26	   ,452	  
Ver	  televisao	   19	   1	   2	   1,16	   ,375	  
Outro	   19	   1	   2	   1,26	   ,452	  
Dormir	   0	   	   	   	   	  
Ler	   0	   	   	   	   	  
Escrever	   0	   	   	   	   	  
Tomar	  o	  pequeno	  almoço	   0	   	   	   	   	  
Almoçar	   0	   	   	   	   	  
Jantar	   0	   	   	   	   	  
Receber	  familiares	   0	   	   	   	   	  
Falar	  ao	  telefone	   0	   	   	   	   	  
Ver	  televisao	   0	   	   	   	   	  
Outro	   0	   	   	   	   	  
A	  sala	  de	  estar	  tem	  uma	  dimensão	  adequada	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
O	  mobiliário	  da	  sala	  de	  estar	  é	  adequado	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
Na	  sala	  de	  estar	  desloco-‐me	  sem	  problema	   19	   3	   5	   3,74	   ,562	  
A	  sala	  de	  estar	  tem	  boa	  iluminação	  natural	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  
A	  sala	  de	  estar	  tem	  boa	  iluminação	  artificial	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  
A	  sala	  de	  estar	  tem	  janelas	  que	  me	  permitem	  ver	  o	  que	  se	  passa	  no	  exterior	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
A	  sala	  de	  estar	  é	  arejada	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  
A	  sala	  de	  estar	  cheira	  sempre	  bem	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
A	  sala	  de	  estar	  está	  sempre	  limpa	  e	  arrumada	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
Na	  sala	  de	  estar	  posso	  conversar	  com	  os	  meus	  familiars	  e	  amigos	  sem	  ser	  incomodado	  pelos	  
outros	  residentes	   19	   3	   5	   3,74	   ,562	  

	  Na	  sala	  de	  estar	  posso	  ler	  ou	  fazer	  outras	  actividades	  individuais	  sem	  ser	  incomodado	  pelos	  
outros	  residentes	  

19	   3	   5	   3,79	   ,535	  

Na	  sala	  de	  estar	  posso	  controlar	  a	  iluminação	  a	  meu	  gosto	   19	   3	   5	   3,74	   ,562	  
A	  temperatura	  da	  sala	  de	  estar	  é	  adequada	  no	  inverno	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  
A	  temperatura	  da	  sala	  de	  estar	  é	  adequada	  no	  verão	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  



Na	  sala	  de	  estar	  sinto-‐me	  seguro	   19	   3	   5	   3,74	   ,562	  
Na	  sala	  de	  estar	  sinto-‐me	  confortável	   19	   3	   5	   3,74	   ,562	  
Quando	  saio	  da	  sala	  de	  estar	  não	  me	  sinto	  perdido	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  
É	  facil	  encontrar	  a	  sala	  de	  estar	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  
Gosto	  da	  decoração	  da	  sala	  de	  estar	   19	   3	   5	   3,79	   ,535	  
Ler	   19	   1	   2	   1,11	   ,315	  
Escrever	   19	   1	   2	   1,84	   ,375	  
REceber	  familiares	  e	  amigos	   19	   1	   2	   1,05	   ,229	  
Falar	  ao	  telefone	   19	   1	   2	   1,37	   ,496	  
VEr	  televisão	   19	   1	   2	   1,32	   ,478	  
Jogar	  às	  cartas	   19	   1	   2	   1,63	   ,496	  
Fazer	  paciências,	  puzzles	   19	   1	   2	   1,32	   ,478	  
Trabalhos	  Manuais	   19	   1	   2	   1,63	   ,496	  
Dormitar	  /	  fazer	  a	  sesta	   19	   1	   2	   1,79	   ,419	  
Outras	   19	   1	   2	   1,58	   ,507	  
O	  que	  sente	  falta	  na	  sala	  de	  estar?	   0	   	   	   	   	  
O	  mobiliário	  da	  sala	  de	  refeições	  é	  adequado	   19	   3	   5	   3,89	   ,567	  
O	  mobiliário	  da	  sala	  de	  refeições	  é	  confortável	   19	   3	   5	   3,89	   ,567	  
Na	  sala	  de	  refeições	  desloco-‐me	  sem	  problema	   19	   3	   5	   3,89	   ,567	  
A	  sala	  de	  refeições	  tem	  boa	  iluminação	  natural	   19	   3	   5	   3,95	   ,621	  
A	  sala	  de	  refeições	  tem	  boa	  iluminação	  artificial	   19	   3	   5	   3,89	   ,567	  
A	  sala	  de	  refeições	  tem	  janelas	  q	  me	  permitem	  ver	  o	  q	  se	  passa	  no	  exterior	   19	   3	   5	   3,95	   ,621	  
A	  sala	  de	  refeições	  é	  arejada	   19	   3	   5	   3,89	   ,567	  
A	  sala	  de	  refeições	  cheira	  sempre	  bem	   19	   3	   5	   3,89	   ,567	  
Tomo	  as	  refeições	  sem	  ser	  incomodado	  por	  ruído	   19	   3	   5	   3,84	   ,602	  
Gosto	  da	  decoração	  da	  sala	  de	  refeições	   19	   3	   5	   3,89	   ,567	  
O	  jardim	  tem	  uma	  dimensão	  adequada	   17	   3	   5	   4,06	   ,827	  
O	  mobiliário	  do	  jardim	  é	  confortável	   17	   3	   5	   4,06	   ,827	  
No	  jardim	  posso	  circular	  sem	  dificuldade	   17	   3	   5	   4,06	   ,827	  
No	  jardim	  posso	  ler	  ou	  fazer	  outras	  actividades	  individuais	  sem	  ser	  incomodado	  pelos	  outros	  
residentes	   17	   3	   5	   4,00	   ,791	  

No	  jardim	  posso	  posso	  conversar	  com	  os	  meus	  familiars	  e	  amigos	  sem	  ser	  incomodado	  pelos	  
outros	  residentes	   17	   3	   5	   4,00	   ,791	  

No	  jardim	  posso	  ter	  plantas	  e	  tratar	  delas	   15	   3	   5	   4,07	   ,884	  
No	  jardim	  sinto-‐me	  seguro	   17	   3	   5	   4,06	   ,827	  
Quando	  saio	  do	  jardim	  não	  me	  sinto	  perdido	   17	   3	   5	   4,06	   ,827	  
É	  facil	  encontrar	  o	  jardim	   17	   3	   5	   4,06	   ,827	  
Gosto	  do	  jardim	   17	   3	   5	   4,06	   ,827	  
Ler	   14	   1	   2	   1,36	   ,497	  
Escrever	   14	   2	   2	   2,00	   ,000	  
Receber	  familiares	  e	  amigos	   14	   1	   2	   1,29	   ,469	  
Andar	   14	   1	   2	   1,21	   ,426	  
Tratar	  de	  Plantas	   14	   1	   2	   1,71	   ,469	  
Outras	   14	   1	   2	   1,57	   ,514	  
Os	  corredores	  são	  bem	  iluminados	   19	   3	   5	   4,05	   ,780	  
Os	  corredores	  têm	  apoios	  que	  me	  ajudam	  a	  deslocar	   19	   3	   5	   4,05	   ,780	  
As	  escadas	  são	  bem	  iluminadas	   19	   3	   5	   4,05	   ,780	  
As	  escadas	  têm	  apoios	  que	  me	  a	  subir	  e	  descer	   19	   3	   5	   4,05	   ,780	  
É	  fácil	  orientar-‐me	  na	  residência	   18	   3	   5	   4,00	   ,767	  
Sei	  sempre	  onde	  estou	   18	   3	   5	   4,00	   ,767	  
A	  sinalização	  é	  fácil	  de	  perceber	   18	   3	   5	   4,00	   ,767	  
Quarto	   19	   1	   1	   1,00	   ,000	  
Sala	  de	  Estar/Convívio	   19	   1	   2	   1,05	   ,229	  
Jardim	   19	   1	   2	   1,68	   ,478	  
Outro	   19	   1	   2	   1,89	   ,315	  
Quarto	   19	   1	   2	   1,37	   ,496	  
Sala	  de	  Estar/Convívio	   19	   1	   2	   1,05	   ,229	  
Jardim	   19	   1	   2	   1,42	   ,507	  
Outro	   19	   1	   2	   1,84	   ,375	  
Quarto	   19	   1	   1	   1,00	   ,000	  
Sala	  de	  Estar/Convívio	   19	   1	   2	   1,58	   ,507	  
Jardim	   19	   2	   2	   2,00	   ,000	  
Outro	   19	   2	   2	   2,00	   ,000	  
É	  frequente	  sair	  da	  residencia?	   19	   1	   2	   1,26	   ,452	  
Visitar	  familiares	  e	  amigos	   15	   1	   2	   1,07	   ,258	  
Ir	  passear	   15	   1	   2	   1,07	   ,258	  
Ir	  ao	  cinema	  /	  teatro	  /	  museu	   15	   1	   2	   1,47	   ,516	  
Ir	  ao	  médico	   15	   1	   2	   1,27	   ,458	  
Outro	   15	   1	   2	   1,27	   ,458	  
Valid	  N	  (listwise)	   0	   	   	   	   	  

	  
	   	  



Residência C –Colaboradores 
 
Descriptive	  Statistics 
 

N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 
Layout espacial-Espaço Pessoal 1

5 
1 5 3,73 1,335 

Layout espacial-Espaço partilhado 1
5 
2 5 3,67 1,175 

Layout espacial-Circulação 1
5 
2 5 3,73 1,033 

Layout espacial-Acesso a arrumação 1
3 
3 5 4,00 ,816 

Layout espacial-Acesso exterior 1
4 
2 5 3,93 1,072 

Layout espacial-Adaptação às novas tecnologias 1
5 
1 5 3,40 1,298 

Layout espacial-Ligações entre actividades 1
2 
2 5 3,42 ,996 

Atributos Físiscos-Quantidade de Espaço 1
5 
3 5 4,07 ,799 

Atributos Físiscos-Iluminação Artificial 1
5 
3 5 3,87 ,743 

Atributos Físiscos-Luz do dia 1
5 
1 5 3,93 1,100 

Atributos Físiscos-Acústica 1
5 
3 5 3,87 ,743 

Atributos Físiscos-Temperatura 1
5 
2 5 3,73 1,033 

Atributos Físiscos-Flexibilidade do uso 1
5 
3 5 3,93 ,884 

Atributos Físiscos-Ventilação e Circulação do Ar 1
5 
1 5 3,53 1,060 

Atributos Físiscos-Presença de Cor 1
5 
3 5 3,60 ,737 

Mobiiário-Amovível 1
5 
1 5 3,47 1,060 

Mobiiário-Flexibilidade de posição 1
5 
1 5 3,13 1,187 

Mobiiário-Quadros para exposição 1
1 
3 5 3,64 ,809 

Valid N (listwise) 1
1 
    

 
  



Residência C –Residentes 
 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Idade 16 70 92 82,37 6,043 

A residência está bem localizada na cidade 16 3 5 4,13 ,957 

A residência está localizada num bairro tranquilo 16 1 5 3,69 1,250 

Posso passear em segurança à volta da residência 14 1 5 4,00 1,240 

Quando saio da residência não me sinto perdido 14 2 5 4,21 1,051 

É fácil encontrar a residência 15 2 5 3,93 1,163 

O meu quarto tem uma dimensão adequada 16 3 5 4,12 1,025 

O mobiliário do meu quarto é adequado 16 3 5 4,00 1,033 

O mobiliário do meu quarto é confortável 16 3 5 4,19 ,981 

No meu quarto tenho espaço suficiente p arrumar os meus pertences 16 2 5 3,94 1,063 

O equipamento do quarto é facil de utilizar 15 3 55 7,60 13,146 

No meu quarto circulo sem problema 16 3 5 4,25 1,000 

O meu quarto tem boa iluminação natural 16 3 5 4,38 ,957 

O meu quarto tem boa iluminação artificial 16 3 5 3,81 ,981 

O meu quarto tem janelas que me permitem ver o que se passa no exterior 16 3 5 4,38 ,885 

O meu quarto é arejado 16 3 5 4,38 ,885 

O meu quarto cheira sempre bem 16 3 5 4,31 ,946 

No meu quarto não ouço ruídos do exterior 16 2 5 4,06 ,998 

o meu quarto não ouço o que se passa nos quartos ao lado 16 3 5 4,38 ,806 

No meu quarto posso controlar a iluminação a meu gosto 16 2 5 3,81 1,109 

No meu quarto posso controlar a temperatura a meu gosto 16 3 5 4,31 ,946 

O meu quarto está arrumado ao meu gosto 16 3 5 4,06 ,854 

O meu quarto está decorado com objectos pessoais 16 2 5 4,31 1,014 

O meu quarto está sempre limpo e arrumado 15 2 5 3,93 ,961 

No meu quarto sinto-me seguro 16 3 5 4,44 ,814 

No meu quarto sinto-me confortável 16 3 5 4,44 ,814 

Quando saio do quarto não me sinto perdido 14 3 5 4,71 ,726 

É facil encontrar o meu quarto 16 3 5 4,69 ,704 

Gosto da decoração do meu quarto 16 3 5 4,50 ,816 

O que sente falta no seu quarto? 0 
    

Dormir 15 1 1 1,00 ,000 

Ler 15 1 2 1,13 ,352 

Escrever 15 1 2 1,27 ,458 

Tomar o pequeno almoço 15 1 2 1,87 ,352 

Almoçar 15 1 2 1,93 ,258 

Jantar 15 1 2 1,87 ,352 

Receber familiares 15 1 2 1,60 ,507 

Falar ao telefone 15 1 2 1,27 ,458 

Ver televisao 15 1 2 1,13 ,352 

Outro 15 1 2 1,47 ,516 



Dormir 0 
    

Ler 0 
    

Escrever 0 
    

Tomar o pequeno almoço 0 
    

Almoçar 0 
    

Jantar 0 
    

Receber familiares 0 
    

Falar ao telefone 0 
    

Ver televisao 0 
    

Outro 0 
    

A sala de estar tem uma dimensão adequada 16 3 5 4,13 ,957 

O mobiliário da sala de estar é adequado 16 2 5 3,69 1,014 

Na sala de estar desloco-me sem problema 15 3 5 4,13 ,990 

A sala de estar tem boa iluminação natural 15 2 5 3,53 1,187 

A sala de estar tem boa iluminação artificial 15 2 5 3,33 1,175 

A sala de estar tem janelas que me permitem ver o que se passa no exterior 16 2 5 3,81 ,981 

A sala de estar é arejada 16 2 5 3,69 1,078 

A sala de estar cheira sempre bem 16 2 5 3,88 1,025 

A sala de estar está sempre limpa e arrumada 16 2 5 3,63 ,957 

Na sala de estar posso conversar com os meus familiars e amigos sem ser 

incomodado pelos outros residentes 

15 2 5 3,67 ,976 

 Na sala de estar posso ler ou fazer outras actividades individuais sem ser 

incomodado pelos outros residentes 

15 3 5 3,87 ,834 

Na sala de estar posso controlar a iluminação a meu gosto 15 2 5 3,27 ,884 

A temperatura da sala de estar é adequada no inverno 15 3 5 3,93 1,033 

A temperatura da sala de estar é adequada no verão 15 2 5 3,87 1,125 

Na sala de estar sinto-me seguro 15 3 5 4,13 ,990 

Na sala de estar sinto-me confortável 15 3 5 4,07 ,961 

Quando saio da sala de estar não me sinto perdido 14 3 5 4,14 1,027 

É facil encontrar a sala de estar 16 3 5 4,19 ,981 

Gosto da decoração da sala de estar 16 2 5 3,88 1,025 

Ler 16 1 2 1,31 ,479 

Escrever 16 1 2 1,87 ,342 

REceber familiares e amigos 16 1 2 1,50 ,516 

Falar ao telefone 16 1 2 1,81 ,403 

VEr televisão 16 1 2 1,56 ,512 

Jogar às cartas 16 1 2 1,63 ,500 

Fazer paciências, puzzles 16 1 2 1,69 ,479 

Trabalhos Manuais 16 1 2 1,75 ,447 

Dormitar / fazer a sesta 16 1 2 1,87 ,342 

Outras 16 1 2 1,81 ,403 

O que sente falta na sala de estar? 0 
    

O mobiliário da sala de refeições é adequado 16 2 5 3,63 ,957 

O mobiliário da sala de refeições é confortável 15 2 5 3,47 ,990 



Na sala de refeições desloco-me sem problema 15 3 5 4,00 1,000 

A sala de refeições tem boa iluminação natural 14 3 5 4,00 ,961 

A sala de refeições tem boa iluminação artificial 14 1 5 2,93 1,141 

A sala de refeições tem janelas q me permitem ver o q se passa no exterior 15 2 5 4,07 1,223 

A sala de refeições é arejada 15 2 5 3,67 1,234 

A sala de refeições cheira sempre bem 15 2 5 3,80 1,014 

Tomo as refeições sem ser incomodado por ruído 16 2 5 3,56 1,209 

Gosto da decoração da sala de refeições 16 2 5 3,69 1,014 

O jardim tem uma dimensão adequada 16 3 5 4,06 ,998 

O mobiliário do jardim é confortável 14 3 5 3,79 ,975 

No jardim posso circular sem dificuldade 15 3 5 4,13 ,990 

No jardim posso ler ou fazer outras actividades individuais sem ser incomodado 

pelos outros residentes 

14 3 5 4,07 ,997 

No jardim posso posso conversar com os meus familiars e amigos sem ser 

incomodado pelos outros residentes 

14 3 5 4,07 ,997 

No jardim posso ter plantas e tratar delas 11 1 5 3,09 1,136 

No jardim sinto-me seguro 15 3 5 4,13 ,990 

Quando saio do jardim não me sinto perdido 14 3 5 4,21 ,975 

É facil encontrar o jardim 15 3 5 4,27 ,961 

Gosto do jardim 16 3 5 4,19 ,981 

Ler 16 1 2 1,56 ,512 

Escrever 16 1 2 1,81 ,403 

Receber familiares e amigos 16 1 2 1,69 ,479 

Andar 16 1 2 1,38 ,500 

Tratar de Plantas 16 2 2 2,00 ,000 

Outras 16 1 2 1,94 ,250 

Os corredores são bem iluminados 16 3 5 4,19 ,911 

Os corredores têm apoios que me ajudam a deslocar 15 2 5 4,07 1,033 

As escadas são bem iluminadas 10 3 5 4,40 ,843 

As escadas têm apoios que me a subir e descer 8 3 5 4,75 ,707 

É fácil orientar-me na residência 15 3 5 4,33 ,900 

Sei sempre onde estou 16 3 5 4,19 ,911 

A sinalização é fácil de perceber 15 3 5 4,27 ,884 

Quarto 16 1 2 1,19 ,403 

Sala de Estar/Convívio 16 1 2 1,38 ,500 

Jardim 16 1 2 1,87 ,342 

Outro 16 1 2 1,87 ,342 

Quarto 16 1 2 1,25 ,447 

Sala de Estar/Convívio 16 1 2 1,31 ,479 

Jardim 16 1 2 1,75 ,447 

Outro 16 1 2 1,94 ,250 

Quarto 16 1 2 1,13 ,342 

Sala de Estar/Convívio 16 1 2 1,69 ,479 

Jardim 16 1 2 1,94 ,250 



Outro 16 2 2 2,00 ,000 

É frequente sair da residencia? 16 1 2 1,13 ,342 

Visitar familiares e amigos 14 1 2 1,21 ,426 

Ir passear 14 1 2 1,21 ,426 

Ir ao cinema / teatro / museu 14 1 2 1,71 ,469 

Ir ao médico 14 1 1 1,00 ,000 

Outro 14 1 2 1,79 ,426 

Valid N (listwise) 0 
    

 


