
Em alguns casos, foram criados grupos de caminhada com características particulares, a fim de facilitar a 

participação ou obter melhores resultados no contexto da integração social. Por exemplo, em um caso, 

o grupo ocorreu no final da tarde para facilitar a participação dos trabalhadores; em outro caso, o grupo 

nasceu como multiétnico, para favorecer a participação de pessoas pertencentes a diferentes culturas. 

Resultados 

Desde 2008, 63 grupos foram ativados na Ligúria: 41 no Asl 3 Genovese, 6 no Asl 5 Spezzina, 4 no Asl 4 

Chiavarese, 9 no Asl 2 Savonese e 3 no Asl 1 Imperiese. Atualmente 41 grupos ainda estão ativos: 28 

com líderes ambulantes, 13 com instrutores. No geral, o líder ambulante foi ativado em 32 grupos. 

Desde 2010, alguns indicadores de processo e resultado foram sistematicamente coletados, tais como: 

distribuição por idade e sexo dos participantes, porcentagem média de participação, índice de satisfação 

e modificação do estilo de vida, porcentagem de grupos com líderes ambulantes em relação ao total de 

ativados. 

Esses indicadores estão disponíveis atualmente para 22 grupos. Nestes, a idade média dos participantes 

era de 65 anos, com prevalência significativa de mulheres (85%). O número médio de participantes por 

grupo foi de 12.  

A média de aprovação da iniciativa foi alta (10,12 em 

uma escala de 0 a 12). A mudança no estilo de vida foi 

sensível (à questão: "Além da caminhada praticada no 

grupo, você aumentou a caminhada no seu dia a 

dia?", Eles responderam: 0 = nada, 1 = pouco, 2 = 

muito , 3 = muito; a média das pontuações 

encontradas foi igual a 1,52). 

ConclusõesPara o sucesso da iniciativa, a colaboração interdisciplinar e intersetorial, em particular 

através do envolvimento das partes interessadas, parecia essencial, mas a rede de colaborações deve 

ser mantida e ainda mais fortalecida no futuro.  

Na atualidade, dois terços dos grupos constituídos ainda estão ativos e, entre estes, dois em cada três 

são liderados por um líder ambulante cuja presença, além de favorecer a sustentabilidade do projeto ao 

longo do tempo, é um indicador do ativo. participação do público-alvo e, portanto, de uma mudança 

real no estilo de vida.  

Pela nossa experiência, o entusiasmo e a dedicação dos líderes ambulantes - muitas vezes 

representados por idosos que voluntariamente apoiam esta iniciativa - têm conseguido motivar muitas 

pessoas, permitindo não só manter, mas também aumentar o número e a coesão dos grupos.  

De acordo com experiências de outras regiões, em um futuro próximo faremos experiências com grupos 

voltados para alvos específicos, como mulheres na menopausa ou que tiveram um filho recentemente. 

Outra novidade que será introduzida em breve, 

 sempre em colaboração com outras regiões, é o fortalecimento da rede de colaboração entre todas as 

partes interessadas por meio de memorandos de entendimento formais com alguns municípios, com a 

intenção de adotar a Carta de Toronto (11), por meio da qual  



“organizações e indivíduos interessados em promover a atividade física podem aumentar a 

conscientização e unir os tomadores de decisão em nível nacional, regional e local para alcançar um 

objetivo comum. Essas organizações incluem os setores de saúde, transporte, meio ambiente, esporte e 

lazer, educação e formação, planejamento urbano, bem como administração pública, sociedade civil e 

setor privado ”. 

O conceito de Envelhecimento Ativo  

(OMS, 2002; Walker e Maltby, 2012) está na agenda a nível europeu há vários anos, porque é 

considerado uma ferramenta útil para ajudar a resolver alguns dos principais desafios relacionados com 

o envelhecimento da população a todos os níveis. : sociedade como um todo, organizações e indivíduos.  

Entre as muitas razões pelas quais vale a pena promover o envelhecimento ativo, podemos citar a 

demográfica (a Europa está envelhecendo e cada vez mais longeva, e isso é ainda mais verdadeiro na 

Itália), um aspecto que por sua vez está intimamente ligado a razões de ordem econômica (um número 

crescente de idosos, se não "produtivos" de alguma forma, pesaria sobre um número cada vez menor de 

jovens).  

Existem também razões culturais, uma vez que, ao contrário do 

que poderia ter acontecido em parte no passado, um número 

crescente de idosos hoje quer ser tudo, menos inativo; na verdade, 

eles têm interesses de todos os tipos e são motivados a 

permanecer de alguma forma envolvidos e em solidariedade 

(Schippers and Principles, 2014).  

Outro elemento sem importância secundária é o dos benefícios 

diretos para os indivíduos que envelhecem ativamente, tanto 

sociais como psicológicos. Numerosos estudos sublinharam essas 

vantagens, ao nível do bem-estar psicológico, qualidade de vida e 

inclusão social (Thoits e Hewitt, 2001; Silverstein e Parker, 2002; 

Ehlers, Naegele e Reichert, 2011).  

Os aspectos positivos não se limitam a essas esferas, mas também afetam a saúde física, em termos de 

menos doenças e menor presença de comorbidades (Li e Ferraro, 2006).Não é difícil compreender como 

os benefícios experimentados em um nível individual podem ter um impacto positivo na sociedade 

como um todo. 

 Só para citar dois exemplos, podemos citar, por um lado, a prolongada contribuição produtiva 

decorrente da atividade dos idosos, exercida de diversas formas (no mercado de trabalho, como 

voluntariado, sob a forma de tutoria, etc.) , de outro, a contenção dos gastos com serviços sociais e de 

saúde e do consumo de drogas, em decorrência do seu menor uso por quem se dedica às diversas 

formas de envelhecimento ativo. 

Uma vez que parece haver benefícios para todas as partes envolvidas, o envelhecimento ativo foi 

descrito como um conceito "ganha-ganha" (Morrow-Howell, 2010). Com a assunção do paradigma do 

envelhecimento ativo, de facto, supera-se a visão do idoso que, infelizmente, ainda hoje é por vezes 

reproposta como uma fase passiva da existência, caracterizada por necessidades de assistência e 

marginalidade social  



(Cumming e Henry , 1961), a favor de uma visão do idoso como recurso e protagonista da vida social 

(Walker, 2011). Durante anos esta abordagem tem sido constantemente promovida a nível europeu, 

através de um conjunto de iniciativas, algumas das quais foram a criação da Parceria Europeia para a 

Inovação em Envelhecimento Ativo e Saudável em 2011; 

 a designação de 2012 como o ano europeu do envelhecimento ativo; o desenvolvimento e lançamento, 

no mesmo ano, do Índice de Envelhecimento Ativo, pretendido pela Comissão Europeia e pela Comissão 

Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE), de forma a poder medir o nível de 

envelhecimento ativo num dado contexto geográfico baseado em um conjunto de indicadores 

selecionados. 

A situação na Itália 

À luz dos fundamentos teóricos expostos acima, qual é a situação na Itália? Existem políticas neste 

sentido, a nível nacional, regional e local? Partindo da consideração de que se fala em promoção do 

envelhecimento ativo a nível internacional e europeu desde o início de 2000, e há pelo menos seis ou 

sete anos com considerável energia, na Itália os esforços feitos até agora podem ser resumidos da 

seguinte forma: muito limitado em termos de nacional; representado por alguns exemplos virtuosos em 

nível regional; e caracterizado por uma certa vivacidade a nível local, embora seja difícil de mapear. 

No que se refere ao nível nacional, no terceiro relatório do Ministério do Trabalho sobre o estado da 

arte sobre a implementação do plano internacional de Madrid sobre as ações sobre o envelhecimento e 

as estratégias de implementação regionais relacionadas, na ausência de ações concretas evidentes, 

(para pela enésima vez) sublinharam genericamente que esta implementação está “em fase de 

definição” (Ministério do Trabalho e Políticas Sociais, 2017).  

Entre as ações mais concretas a nível nacional, destacam-se 

alguns projetos de lei sobre o envelhecimento ativo, sendo o 

mais significativo o apresentado em janeiro de 2016 com o 

primeiro Exmo signatário. Patriarca (proposta nº 3538). 

A nível regional, as políticas e intervenções nesta área 

materializaram-se de várias formas (incluindo, por exemplo, 

documentos de planeamento). Um estudo do INRCA (Principi 

et al., 2016) focou no mapeamento, análise e avaliação das 

legislações regionais (incluindo propostas de lei) sobre o 

assunto. O estudo mostrou que apenas em quatro regiões italianas (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, 

Liguria e Umbria) está em vigor uma lei que regulamenta o envelhecimento ativo de forma transversal, 

prevendo assim intervenções orgânicas para esse fim. 

 Das restantes 16 regiões, apenas cinco (Basilicata, Campânia, Piemonte, Sardenha e Sicília) existem um 

ou mais bicos com estas características. O estudo do INRCA teve como objetivo principal fornecer um 

conjunto de indicações e recomendações ao legislador regional da região de Marche, para fins de uma 

possível elaboração e aplicação de uma lei regional do envelhecimento ativo, desde uma lei sobre o 

assunto, e com essas características, não existe atualmente na região de Marche. 

 


