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Necessitamos de uma política pública de intervenção para todas as 

idades sustentada no tempo que estimula a coesão, favorece a 

sustentabilidade das comunidades, permite um envelhecimento activo 

e ajuda a natalidade, protegendo as crianças e apoiando as famílias. 



Hatton-Yeo, Klerq, Ohsako & Newman (2000) 

Abordagem intergeracional na concepção das políticas públicas.

Agenda de políticas públicas intersectoriais em sectores como a 

educação, serviço social, infância, juventude, família, saúde e bem-

estar, emprego, economia, ambiente e cultura.

Liderança política continuada para manter a colaboração e 

coordenação entre ministérios e departamentos para implementar os 

programas intergeracionais.



Henkin et al. (2005)

Parceria entre

- governo

- ministérios

- governo local e nacional

- organizações não-governamentais

- empregadores e sindicatos

- institutos e centros de investigação

- meios de comunicação social

- sociedade civil

- centros de aprendizagem 

- promotores de especialistas em programas intergeracionais



Rosebrook and Larkin (2003) 

Especialista Intergeracional

1.Conhecimento do desenvolvimento humano

2.Comunicação eficaz

3.Compromisso de parceria

4.Integração de conhecimento interdisciplinar (ex.: Psicologia, 

Sociologia, História)

5.Ténicas de avaliação adequadas

6.Reflexão e cuidado em juntar gerações para benefício mútuo  
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Taylor et al. (1999)

Mentoria

Serviço à Comunidade 

Formação em competências 

sociais

Actividades em Família



Vliet (2011)

“golden wave of opportunity”

Utilização mais eficiente de recursos humanos, físicos e 

financeiros 

Hatton-Yeo, Klerq, Ohsako & Newman (2000)

Economia & Emprego

Sociedade

Aprendizagem ao longo da Vida

Saúde & Serviços Sociais 



Criação de novas oportunidades  

Desenvolvimento comunitário

Partilha de recursos   
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Combate ao idadismo 

Promoção do capital social 

Capacitação para coesão social e 

solidariedade
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Investimento em educação custo-benefício

Assistência aos profissionais de educação

Aproximação da aprendizagem à realidade da 

vida

Mais sucesso académico, competências 

pessoais e sociais
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Promoção da participação social e 

envelhecimento activo 

Diminuição de custos de saúde e serviços 

sociais 



Coordenadora Nacional do Ano Europeu 2012 

"O Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da 

Solidariedade entre Gerações ocorreu localmente, 

porque não havia condições e políticas nacionais. Um 

bom estímulo para o desenvolvimento e a 

aprendizagem pode ser a intergeracionalidade, que é 

a aproximação, a inclusão, a integração de todos na 

arca de Noé.“

Presidente da Associação Portuguesa de 

Psicogerontologia 

"Nós estamos sempre a tentar mudar, mas é preciso 

muito tempo para mudar, e em Portugal, falamos de 

solidariedade entre as gerações, desde 1993, há 20 

anos, e por isso congratulo-me com a persistência da 

Marta Gonçalves. Se querem um dia não para ter 

uma universidade apenas a partir de uma certa idade, 

lutem por esse conceito de intergeracionalidade".

29 de Abril de 2013



política pública 

intergeracional, 
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e integrada

Hatton-Yeo & Melville (2013) 

Europa 2020 Amiga de Todas as Idades: 

esforço conjunto - soluções justas e sustentáveis - melhor uso de 

recursos financeiros e humanos - ambientes amigos de todas as 

idades.



Dezembro de 2014 

Re-estabelecimento do European Parliament Intergroup on 

Active ageing, intergenerational solidarity & family policies



Obrigada!
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