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É preciso pensar a cidade, construir a cidade, viver a cidade. 

A cidade é o lugar de encontro de todos: dos iguais, dos dife-
rentes e dos indiferentes. Lugar de permanência, lugar de 
visita, lugar de passagem. Lugar de negócio e lugar de ócio. 
É, portanto, preciso pensar a cidade, para que, sendo lugar 
de encontro de todos, possa ser território de todos. 

A cidade evolui a partir dos movimentos da sua comu-
nidade. Movimentos que vão das mais curtas deslocações 
físicas às maiores aspirações espirituais. É, assim, preciso 
construir a cidade, eliminando barreiras, zonando-a como 
espaço de encontros e de paz. Para todos.

A cidade é o palco da vida. Um palco para todos os que 
nela fazem a sua morada permanente, mas também para 
todos os que nela passam parte significativa do seu tempo. 
É, por isso, preciso, mais do que viver na cidade, viver a 
cidade com todos.

Inclusão, movimento, sonho de futuro, encontro, paz e vida: 
palavras que descrevem a nossa ideia de cidade, a nossa ideia 
de Lisboa, descrevem também a nossa visão do desporto na 
cidade. Uma cidade promotora da atividade física, acessível, 
segura e, claro, debruçada sobre o rio; essa via que foi futuro 
do passado, e que queremos, agora, tornar presente

A Câmara Municipal de Lisboa assume, assim, esse desíg-
nio. Herdeira do seu passado, ousa ambicionar mais para 
o futuro. Hoje é possível utilizar 170 quilómetros de ciclo-
via em toda a cidade, que em breve serão já cerca de 200 
quilómetros. Lisboa descobriu novas formas de locomoção 
para quem reside e trabalha em Lisboa, mas também para 
quem a visita e a decide explorar de uma forma mais sau-
dável e sustentável. Hoje é possível praticar atividade física 
nos diversos parques verdes existentes e nos campos de 
jogos informais reabilitados. Os diversos equipamentos, na 

We must think the city, build the city, live the city. 

The city is a meeting place for everyone: among equal, une-
qual, and indifferent people. A place to stay, a place to visit, 
a place to pass through. A place of business and a place of 
leisure. It is therefore necessary to think about the city so 
that, as a meeting place for all, it can be everyone's territory. 
The city evolves from the movements of its community. 
Movements that range from the shortest physical journeys 
to the greatest spiritual aspirations. It is therefore neces-
sary to build the city by eliminating barriers, zoning it as a 
space for encounters and peace. For everyone.
The city is the stage for life. A stage for all those who make 
their permanent home there, but also for all those who 
spend a significant part of their time there. It is therefore 
necessary, more than just to live in the city, to live the city 
with everyone.
Inclusion, movement, dream of the future, encounter, 
peace, and life: words that describe our idea of city, our idea 
of Lisbon, also describe our vision of sport in the city. A city 
that promotes physical activity, accessible, safe and, of cou-
rse, overlooking the river; that way that was the future of 
the past, and which we now want to make present.

Lisbon City Council thus takes up this challenge. Heir 
to its past, it dares to aim higher for the future. Today it 
is possible to use 170 kilometres of cycling tracks throu-
ghout the city, soon to become around 200 kilometres. Lis-
bon has discovered new ways of getting around for those 
who live and work in Lisbon, but also for those who visit 
and decide to explore it in a healthier and more sustainable 
way. Today it is possible to practise physical activity in the 
various existing green parks and in the rehabilitated infor-
mal playing fields. Most of these facilities are well served 

© CML| Ana Sofia Serra
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sua maioria, estão bem servidos pela rede de transportes, 
tornando-os acessíveis a todos os que desejem ser ativos 
tendo como palco a sua cidade.

Mas o caminho não chegou ao fim. Queremos promover 
Monsanto, o nosso pulmão, como o grande centro de desporto 
aventura da cidade. Queremos criar condições para a prática 
de desportos náuticos, seja no âmbito do desporto escolar 
seja nos diversos modelos de enquadramento, criando uma 
cultura náutica e respondendo ao desígnio estratégico do mar 
atendendo à proximdade ao rio e ao mar. Mas porque acredi-
tamos verdadeiramente que a cidade é de todos, queremos 
envolver todos dando resposta a todos: seja na elaboração de 
um plano estratégico que organize e desenvolva em Lisboa 
um verdadeiro sistema integrado de promoção dos hábitos 
de vida saudáveis numa visão holística, onde a atividade 
física assume um papel fundamental e onde todos os siste-
mas se complementem nas respostas à comunidade sejam 
cada vez mais integradas e capazes; seja, com as freguesias, 
associações e IPSS, transferindo recursos e protocolando 
a conceção e execução de planos de gerontomotricidade. 

Lisboa, do Parque Florestal de Monsanto à margem ribeiri-
nha, do topo das colinas com os seus miradouros à esplanada 
do Terreiro do Paço, das largas avenidas novas às ruelas dos 
bairros históricos, é o cenário ideal para a prática desportiva 
urbana. É a esse convite que a cidade nos faz com as suas 
características únicas, que queremos dar respostas positivas 
e sustentáveis, construídas com os lisboetas. 

Porque é preciso pensar a cidade, construir a cidade, viver 
a cidade. 

by the transport network, making them accessible to all 
those who wish to be active in their city.

But the journey has not come to an end. We want to pro-
mote Monsanto, our lungs, as the great adventure sports 
centre of the city. We want to create conditions for the 
practice of water sports, whether in school sports or in 
the various models of framework, creating a nautical cul-
ture and responding to the strategic design of the sea 
given the proximity to the river and the sea. But because 
we truly believe that the city belongs to everyone, we want 
to involve everyone, responding to everyone: whether in 
the preparation of a strategic plan that organises and deve-
lops in Lisbon a truly integrated system for the promotion 
of healthy living habits in a holistic vision, where physical 
activity plays a fundamental role and where all the systems 
complement each other in the responses to the community 
are increasingly integrated and capable; whether with the 
parishes, associations and IPSS, transferring resources and 
signing protocols for the design and implementation of 
gerontomotricity plans. 

Lisbon, from Monsanto Forest Park to the riverbank, from 
the top of the hills with its viewpoints overlooking Terreiro 
do Paço terraces, from the wide new avenues to the nar-
row streets of the historic quarters, is the ideal setting for 
urban sports. This is the invitation that the city makes with 
its unique characteristics, encouraging us to give positive 
and sustainable answers, built with the people of Lisbon. 

Because we need to think the city, build the city, live the city. 

Ângelo Pereira
Câmara Municipal de Lisboa

Vereador do Desporto
Lisbon City Council
Sport City Councilor

Tem sido observada uma tendente alteração da norma social 
relativamente à atividade física e desportiva em Portugal. 
Esta tendência tem caraterísticas diferentes nos jovens, 
adultos e pessoas idosas, sendo de realçar uma redução na 
participação nas mais diversas atividades por parte das pes-
soas idosas e, pelo contrário, nos jovens e adultos observa-
-se um aumento da atividade física e desportiva. Esta infor-
mação decorre de observação objetiva, e não da que usual-
mente é reportada por questionários que contêm substanti-
vas limitações quanto à validade.

A conceção ecológica valorizando a função determinante 
da organização do território para que existam espaços segu-
ros e com usabilidade de proximidade, muito tem contri-
buído para esta alteração da norma social relativamente à 
atividade física e desportiva de lazer. E aqui cabe, natural-
mente, reconhecer o contributo de todos os municípios por-
tugueses quando adotaram políticas públicas que permiti-
ram a recuperação de espaços existentes e a construção de 
novas infraestruturas para as quais as pessoas se sentem 
mais atraídas face à proximidade, à segurança e também à 
estética do envolvimento. Meras razões de natureza bioló-
gica, social e psicológica não são suficientes para influenciar 
as tomadas de decisão individuais. Aos fundamentos desta 
natureza é necessário acrescentar a função insubstituível da 
disponibilidade para o movimento. Desta forma é possível 
conjugar a vontade das pessoas com os requisitos dos con-
textos do território que viabilizam a sustentabilidade desta 
mesma vontade e até a determinação durante todo o ciclo de 
vida. Curiosamente, é esta conceção ecológica muito asso-
ciada ao espaço público que pode ter um efeito mais seletivo 
no problema existente em Portugal relativamente ao cum-
primento do que é aconselhado para as pessoas idosas.   

A trend towards a change in the social norm regarding 
physical activity and sports in Portugal has been observed. 
This trend has different characteristics in young people, 
adults and older people, highlighting a reduction in parti-
cipation in the most diverse activities by older people and, 
on the contrary, in young people and adults there is a grea-
ter increase in physical activity and sports. This informa-
tion derives from objective observation, and not from that 
usually reported by questionnaires which contain substan-
tial limitations in terms of validity.
The ecological concept, valuing the decisive role of terri-
tory organisation so that there are safe spaces with pro-
ximity usability, has greatly contributed to this change in 
the social norm regarding recreational physical activity 
and sports. And here we must, of course, acknowledge the 
contribution of all Portuguese municipalities when they 
adopted public policies that allowed the recovery of exis-
ting spaces and the construction of new infrastructures 
to which people feel more attracted due to the proximity, 
safety and also the aesthetics of the involvement. Mere rea-
sons of a biological, social and psychological nature are not 
enough to influence individual decision-making. The irre-
placeable function of willingness to move must be added 
to these reasons. In this way it is possible to combine the 
will of individuals with the requirements of the contexts of 
the territory that make the sustainability of this same will 
and even determination possible throughout the life cycle. 
Curiously, it is this ecological conception very much asso-
ciated with the public space that may have a more selective 
effect on the existing problem in Portugal regarding the 
compliance with what is advised for the elderly.   
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O conteúdo deste documento enquadra-se nesta conceção 
que reclama uma cultura mais vincada do planeamento e 
organização dos espaços urbanos para serem disponibili-
zados às populações. São desenvolvidos alguns temas espe-
cíficos neste âmbito, que muito podem contribuir para o 
desenvolvimento do conhecimento e, essencialmente, de 
boas práticas. A informação está estruturada e sintética, 
realçando a importância e a necessidade de algumas das 
caraterísticas essenciais que são necessárias considerar em 
cada um dos temas, o que torna fácil e agradável a leitura 
deste documento. Trata-se de uma área que necessita de 
mais conhecimento decorrente da investigação baseada em 
modelos de coconstrução, isto é, em que a formulação dos 
problemas científicos decorra da audição prévia das expec-
tativas e das necessidades dos consumidores. A participa-
ção qualificada dos municípios através das medidas decor-
rentes das respetivas políticas públicas deve ser chamada 
a este processo para que a transferência do conhecimento 
seja mais eficaz e influente nos seus planos de ação de orde-
namento do território, dando resposta às necessidades de 
as comunidades terem mais disponibilidade de espaços for-
mais e informais para a atividade física e desportiva.

A publicação deste documento ocorre a propósito do con-
gresso  Sport - Friendly City with Public Spaces that Promote 
Physical Activity and Sport organizado pela Câmara  Municipal
de Lisboa com a participação e a organização científica da 
Faculdade de Motricidade Humana. É um bom exemplo de 
colaboração entre entidades com missões diferentes mas 
com responsabilidades convergentes na influência das polí-
ticas através do desenvolvimento do conhecimento, da sua 
transferência e aplicação. Da parte da Faculdade de Motri-
cidade Humana reforça-se o compromisso da prepara-
ção pedagógica e científica dos profissionais qualificados 
na ação mobilizadora de intervirem junto das mais diver-
sas comunidades com a finalidade de as ajudar a cumpri-
rem o desejo pessoal e o desígnio nacional de termos uma 
sociedade mais saudável através do contributo da atividade 
física e desportiva. E também de desenvolver conhecimento 
neste domínio tão importante de interação entre as dispo-
nibilidades para a ação, para o movimento e a organização 
dos espaços públicos. Isto é, importa densificar uma agenda 
de investigação que proporcione o desenvolvimento de 
novos modelos e estratégias de intervenção com soluções 
inovadoras para que haja uma melhor fruição do território.
                     

The content of this document fits into this concept, which 
calls for a stronger culture of planning and organisation 
of urban spaces to be made available to the population. 
Some specific themes are developed in this scope, which 
can contribute a lot to the development of knowledge and, 
essentially, of good practices. The information is structu-
red and summarised, highlighting the importance and the 
need for some of the essential features that need to be con-
sidered in each of the themes, which makes the document 
easy and pleasant to read. This is an area that needs more 
knowledge arising from research based on co-construction 
models, i.e. in which the formulation of scientific problems 
derives from the prior hearing of consumers' expecta-
tions and needs. The qualified participation of municipali-
ties through measures arising from their respective public 
policies should be called to this process so that the transfer 
of knowledge is more effective and influential in their spa-
tial planning action plans, responding to the needs of com-
munities to have more availability of formal and informal 
spaces for physical activity and sports.
The publication of this document takes place in the context 
of the Sport - Friendly City with Public Spaces that Promote 
Physical Activity and Sport congress organised by Lisbon 
City Council with the participation and scientific organisa-
tion of the Faculty of Human Kinetics. It is a good example 
of collaboration between entities with different missions 
but with converging responsibilities in influencing poli-
cies through the development of knowledge, its transfer 
and application. The Faculty of Human Kinetics reinforces 
the commitment of pedagogical and scientific preparation 
of qualified professionals in the mobilizing action to inter-
vene with the most diverse communities in order to help 
them fulfill the personal desire and the national design of 
having a healthier society through the contribution of phy-
sical activity and sport. And also to develop knowledge in 
this very important area of interaction between the availa-
bility for action, for movement and for the organisation of 
public spaces. That is, it is important to densify a research 
agenda that provides the development of new models and 
strategies for intervention with innovative solutions for a 
better enjoyment of the territory.
    

Luís Bettencourt Sardinha
Faculdade de Motricidade Humana, Presidente

Faculty of Human Kinetics, President
© CML
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Os desportos urbanos assumem-se cada vez mais como novas 
formas de prática desportiva colocando em questão a forma 
como as cidades devem ser planeadas urbanisticamente. 

O número crescente de cidadãos que opta por utilizar 
regularmente o espaço público para a prática desportiva 
regular, incita a alterações da cultura urbana nas cidades 
e à redefinição dos seus centros para que sejam atrativos 
e seguros [1]. 

Há que identificar as características que os espaços urbanos 
devem ter para potenciar a prática de atividade física e des-
portiva por diversos utilizadores e reconhecer os benefícios 
da restruturação urbanística para a população em geral.

 
Em resultado do crescimento demográfico nas áreas urbanas 
e de uma maior consciencialização para a importância da 
atividade desportiva no desenvolvimento pessoal e social, 
a utilização das instalações desportivas tem vindo a sofrer 
uma grande pressão por parte da população. Conside-
rando a limitação de espaços disponíveis nas grandes cida-
des para a construção de novas instalações, a relevância do 
espaço urbano para a prática de atividade física e desportiva 
é cada vez maior [2].

Para uma melhor compreensão da vivência do espaço 
urbano, há que olhar para o espaço urbano não só do ponto 
de vista físico, mas também como um recurso social capaz 
de enquadrar o tempo de lazer da população associado a 
práticas de socialização em contexto de grupo. Pode assim 
afirmar-se que o espaço urbano é social, sendo o resultado 
da ação humana e das relações e experiências humanas 
coletivas [3].

O entendimento do espaço como uma construção social 
humana que não existe por si só sustenta a necessidade 
de analisar o fenómeno dos desportos urbanos como uma 
afirmação da sociedade atual, palco de várias culturas juvenis, 
cuja participação e integração na vida da sua comunidade é 
efetuada através deste tipo de práticas.

Os desportos urbanos tiveram o seu início na década de 70 
do século passado, no seio de uma população jovem que se 
apropriou de determinados locais, habitualmente utilizados  
para outros fins, para implementar novas atividades despor-
tivas [4]. Começou assim a ser moldada a cultura urbana con-
temporânea da qual o desporto fazia parte e os vários grupos 
sociais adquiriam e defendiam a sua identidade.

1. Os Desportos Urbanos
     Urban Sports

Implementação dos Desportos Urbanos em Espaço Público
Implementation of Urban Sports in Public Space

Urban sports are increasingly becoming new forms of 
sports practice, calling into question the way in which 
cities should be planned urbanistically. 

The growing number of citizens who choose to regularly 
use public space for regular sport activities is promoting 
changes in urban culture in cities and the redefinition of 
their centers to make them attractive and safe [1]. 

It is necessary to identify the characteristics that urban spa-
ces should have in order to promote the practice of physical 
and sports activities by different users and to recognise the 
benefits of urban restructuring for the general population.
 
 
 
 
 
 
 
 
As a result of the demographic growth in urban areas and 
a greater awareness of the importance of sports activity in 
personal and social development, the use of sports facili-
ties has come under great pressure from the population. 
Considering the limited space available in large cities for 
the construction of new facilities, the relevance of urban 
space for physical activity and sports is increasing [2].

For a better understanding of the experience of urban 
space, it is necessary to look at urban space not only from 
a physical point of view, but also as a social resource capa-
ble of framing the population’s leisure time associated with 
socialisation practices in a group context. It can thus be 
stated that urban space is social, being the result of human 
action and collective human relations and experiences [3]. 

The understanding of the space as a human social cons-
truction which does not exist by itself, sustains the need 
to analyse the phenomenon of urban sports as an affirma-
tion of the current society, stage of several youth cultures, 
whose participation and integration into the life of their 
community is carried out through these practices.

Urban sports began in the 1970s, when a young popula-
tion took over certain locations, usually used for other pur-
poses, to implement new sports activities [4]. Thus began to 
be shaped the contemporary urban culture of which sport 
was a part and the various social groups acquired and 
defended their identity. 

© CML | Carlos MD Silva
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Os Desportos Urbanos
Urban Sports 1

The relevance of practicing sports in an urban context has 
been emphasised by various international entities such as 
the World Health Organization (WHO), the International 
Association of Sport for All (TAFISA) or the International 
Sport and Culture Association (ISCA). In addition to con-
tributing to the physical and mental health of the popula-
tion, generalised (i.e. inclusive) access to physical and acti-
vity sports in urban areas also promotes environmental 
sustainability.

The organisation of public space for the practice of phy-
sical and sports activity can take two distinct forms: formal 
spaces and informal spaces. Formal spaces include equip-
ment or facilities intended specifically for sports activities, 
such as parks or playing fields, open-air gymnasiums, calis-
thenics parks, cycle paths and skateparks. 

The added value of formal sports venues has to do with 
their proximity to large urban centers, their multifunctio-
nality and the existence of support structures such as ben-
ches, changing rooms, among others. However, the lack of 
surveillance and the security of some of these venues is 
discouraging for some population groups, such as female 
and senior practitioners [7]. 

Informal spaces for physical activity and sport include 
places that were not designed for this purpose, and are 
generally divided into two categories: 

 � Public spaces such as squares, streets and parks, 
which integrate elements such as stairs, handrails, 
benches or pillars.
 � Public spaces rehabilitated for a purpose other than 
the  initial construction design, such as the rehabili-
tation of abandoned swimming pools transformed 
into skateparks.

Any urban environment designed for physical activity 
and sport should foster tolerance and solidarity, i.e. social 
inclusion. Instead of municipalities prohibiting specific 
practices in certain places, it is advisable to have a consensus 
on the use and preservation of urban spaces between the 
various agents of the community.

Running or jogging, climbing and skateboarding have gai-
ned notoriety, changing the urban landscape of cities with 
practitioners of these and other sports for their practice in 
gardens and similar spaces. The space for the practice of 
physical and sports activity is no longer the place of desti-
nation, but the entire route to the destination.

Parkour, a sport that emerged in mid-2008, is an exam-
ple of this transformation. Practitioners of this sport crea-
tively consider the countless possibilities for using public 
space, seeing each architectural barrier as a potential prac-
tice site. In parkour, as in skateboarding or freestyle Bmx, 
practitioners explore the potential of various practice loca-
tions that are constantly changing. Although some munici-
palities have created their own facilities for some modalities 
(e.g., skateparks), the city continues to remain the preferred 
location for these practitioners [5].

Modalities such as cycling, 3x3 basketball and other 
street sports have also been gaining popularity, increa-
sing every year the number of programs and initiatives to 
promote the practice of physical and sports activity of the 
population in the outdoor environment [6].

A relevância da prática desportiva em contexto urbano tem 
sido enfatizada por várias entidades internacionais como a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a Associação Inter-
nacional de Desporto para Todos (TAFISA) ou a Associa-
ção Internacional de Desporto e Cultura (ISCA). Para além 
de contribuir para a saúde física e mental da população, o 
acesso generalizado (i.e., inclusivo) à prática de atividade 
física e desportiva em espaço urbano promove igualmente 
a sustentabilidade do ambiente.

A organização do espaço público para a prática de ati-
vidade física e desportiva pode apresentar duas formas 
distintas: os espaços formais e os espaços informais. Nos 
espaços formais incluem-se os equipamentos ou instala-
ções destinadas propositadamente à prática desportiva, 
tais como parques ou campos de jogos, ginásios ao ar livre, 
parques calisténicos, ciclovias e skateparks.

A mais-valia dos espaços formais de prática desportiva 
tem a ver com a sua proximidade aos grandes centros urba-
nos, a sua multifuncionalidade e a existência de estruturas de 
apoio como bancos, balneários, entre outros. No entanto, a 
falta de vigilância e segurança de alguns destes locais é desen-
corajadora para alguns grupos populacionais, como os prati-
cantes do género feminino e os praticantes séniores [7].

Os espaços informais de prática de atividade física e des-
portiva incluem os locais que não foram concebidos para 
este propósito, e que são geralmente divididos em duas 
categorias, designadamente: 

 � Os espaços públicos como praças, ruas e parques, 
que integram elementos como escadas, corrimões, 
bancos ou pilares.
 � Os espaços públicos reabilitados para outro fim que 
não o desígnio de construção inicial, como por exem-
plo a reabilitação de piscinas abandonadas transfor-
madas em skateparks.

Qualquer ambiente urbano desenhado para a prática de 
atividade física e desportiva deve fomentar a tolerância e a 
solidariedade, i.e., a inclusão social. Ao invés das autarquias 
proibirem práticas especificas em determinados locais, é 
aconselhável o consenso sobre a utilização e preservação dos 
espaços urbanos entre os diversos agentes da comunidade.

 A corrida ou o jogging, a escalada e o skate ganharam noto-
riedade alterando a paisagem urbana das cidades com pra-
ticantes destas e outras modalidades para a sua prática em 
jardins e espaços afins. O espaço para a prática de atividade 
física e desportiva deixou de ser o local de destino para 
abranger todo o percurso até chegar ao local de destino. 

O parkour, modalidade que surgiu em meados de 2008, 
é um exemplo desta transformação. Os praticantes desta 
modalidade consideram com criatividade as inúmeras pos-
sibilidades de utilização do espaço público, encarando cada 
barreira arquitetónica como um potencial local de prática. 
No parkour, tal como no skate ou Bmx freestyle, os praticantes 
exploram o potencial de diversos locais de prática que 
mudam constantemente. Apesar de algumas autarquias 
terem criado instalações próprias para algumas modalidades 
(e.g., skateparks), a cidade continua a permanecer como o 
local preferencial para estes praticantes [5].

Modalidades como o ciclismo, o basket 3x3 e outros street 
sports têm igualmente vindo a ganhar popularidade, aumen-
tando anualmente o número de programas e iniciativas para 
a promoção da prática de atividade física e desportiva da 
população em ambiente outdoor [6].

Características dos Espaços Urbanos para a Prática de Atividade Física e Desportiva
Characteristics of Urban Spaces for the Practice of Physical Activity and Sports
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Physical activity is an essential component in maintaining 
a healthy lifestyle. Public space and its equipment play a 
fundamental role in promoting physical activity for the 
entire population, who are increasingly choosing to practice 
physical activity in urban outdoor spaces. The creation of 
parks allows the population the possibility of practicing 
physical activity autonomously, free of charge, and without 
time constraints in natural surroundings [8]. 

The quality of spaces, sports participation, and/or the 
level of physical activity of the population and the surroun-
ding green area are among the factors considered relevant 
for the evaluation of urban development and for the qua-
lity of life of the population living there or the attraction of 
those who visit [9]. To this end, the role of local authorities 
is fundamental in creating spaces and opportunities for 
access to urban parks, contributing to the generalisation of 
the sport by facilitating alternatives for people who do not 
identify with competitive and/or indoor sports. 

Urban planning that considers the integration of parks, 
wide pavements and bicycle paths encourage the popula-
tion to a more active and healthy lifestyle, since the practice 
of physical activity depends not only on individual moti-
vation but also on spatial and environmental constraints, 
such as the existence of green spaces. Green spaces are 
fundamental to the ecosystem of urban environments 
by integrating environmental concerns (e.g. air pollution, 
noise pollution, temperature) and cultural concerns (e.g. 
cultural cohesion, community identification and social 
inclusion) [10].

Considering the data from the last Eurobarometer on 
physical activity [11], about 40% of the physically active 
population chooses to develop its practice in an outdoor con-
text, using green parks and/or space in their urban area.

Atividade Física e Parques Urbanos
Physical Activity and Urban Parks

 
A prática de atividade física é uma componente essencial 
para a manutenção de estilos de vida saudável. O espaço 
público e os respetivos equipamentos assumem um papel 
fundamental na promoção da atividade física para toda a 
população, que opta cada vez mais por praticar atividade 
física em espaço urbano ao ar livre. A criação de parques 
permite à população a possibilidade de praticar atividade 
física autonomamente, gratuitamente e sem constrangi-
mento de horários, em envolvimentos naturais [8]. 

A qualidade dos espaços, a participação desportiva e/ou
o nível de atividade física da população e a área verde 
envolvente encontram-se entre os fatores considerados como 
relevantes para a avaliação do desenvolvimento urbano 
e para a qualidade de vida da população que nela habita 
ou para a atração de quem a visita [9]. Para tal, o papel das 
autarquias locais é fundamental na criação de espaços e 
oportunidades de acesso a parques urbanos, contribuindo 
para a generalização do desporto ao facilitar alternativas 
a pessoas que não se identificam com a prática desportiva 
competitiva e/ou indoor. 

Um planeamento urbano que considere a integração 
de parques, de passeios amplos e de ciclovias incentiva 
a população para um estilo de vida mais ativo e saudável, 
dado que a prática de atividade física depende não só da 
motivação individual, mas também de constrangimen-
tos espaciais e ambientais, como é o caso da existência de 
espaços verdes. Os espaços verdes são fundamentais para 
o ecossistema dos ambientes urbanos ao integrar as preo-
cupações ambientais (e.g., poluição atmosférica, poluição 
sonora, temperatura) e as preocupações culturais (e.g., 
coesão cultural, identificação comunitária e inclusão 
social) [10].

Considerando os dados do último Eurobarómetro sobre 
atividade física [11], cerca de 40% da população fisicamente 
ativa opta por desenvolver a sua prática em contexto outdoor, 
utilizando os parques verdes e/ou espaço da sua área urbana.

Community involvement favors relationships between 
inhabitants strengthens the feeling of territorial belonging 
and promotes the creation of cohesive groups interested in 
improving the quality of life.
Among the physical characteristics of urban space that 
promote the practice of physical and sports activity, the 
following should be highlighted [1, 6]:

 � The existence of smooth pavement, with greater 
importance for the sports of running, breakdance 
and skateboarding.
 � The presence of some obstacles, considering their 
usefulness for sports such as parkour, skateboar-
ding, Bmx freestyle and others.
 � The integration of some features that promote 
maneuvers and exploration possibilities, such as 
stairs, handrails, and ramps, among others.
 � Accessibility to the place, preferably central and 
with visibility, through the use of public transport.

 �Multifunctionality, promoting simultaneous use by 
families and community members of different ages 
and fostering the transfer of good practices between 
generations. A child who grows up watching his or 
her parents or elders being active will tend to be an 
active adult.
 � The inviting engagement, which integrates practice 
spaces with other spaces that appeal to relaxation 
or socialising.

 � The proximity to places of mass community participa-
tion such as schools, daycare centers, sports facilities, 
universities, among others.

O envolvimento da comunidade favorece as relações entre os 
habitantes, reforça o sentimento de pertença territorial e 
promove a criação de grupos coesos e interessados na 
melhoria da qualidade de vida.
Entre as características físicas do espaço urbano que pro-
movem a prática de atividade física e desportiva salientam-se 
as seguintes [1, 6]:

 � A existência de um pavimento liso, com maior importân-
cia para as modalidades de corrida, breakdance e skate.
 � A presença de alguns obstáculos, considerando a 
sua utilidade para desportos como o parkour, skate, 
Bmx freestyle e outros.
 � A integração de algumas particularidades promo-
toras de manobras e possibilidades de exploração, 
como escadas, corrimões, rampas, entre outros.
 � A acessibilidade ao local, preferencialmente central e 
com visibilidade, através da utilização de transportes 
públicos.
 � A multifuncionalidade, promovendo a utilização simul-
tânea por famílias e membros da comunidade com  
diferentes idades e fomentando a transferência de 
boas práticas entre gerações, uma vez que uma criança 
que cresce observando os seus pais ou os mais velhos 
a serem ativos, tenderá a ser um adulto ativo.
 � O envolvimento convidativo, que integra os espaços 
de prática com outros espaços que apelam ao relaxa-
mento ou à socialização.
 � A proximidade a locais de participação comunitária 
massiva como escolas, centros de dia, instalações 
desportivas, universidades, entre outros.
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A OMS reconhece a importância da adequação do espaço 
urbano para a saúde pública, particularmente nas cidades 
com elevada densidade populacional [12]. Para a adequação 
do espaço urbano há que ter em conta o estilo de vida 
ativo/saudável, ou seja, há que promover a prática indi-
vidual e/ou coletiva de atividade física e desportiva. Para 
este efeito, o espaço urbano deve considerar três aspetos 
fundamentais [13, 14]: 

 � O espaço físico, que inclui as estruturas e equipamen-
tos existentes, a forma como se enquadram na paisa-
gem e o tipo de material pelo qual são compostos. 
 � A experiência sensorial, que integra as questões da 
identificação cultural ao espaço, as funções que o 
mesmo potencia e o nível de atracão para a sua 
utilização. 
 � A atividade, definida como a forma como o terreno 
disponível é utilizado em termos de fluxo pedestre e 
de veículos, o nível de ruído e de poluição.

A revitalização dos espaços urbanos de uma cidade inclui 
preocupações que não se centram somente nas questões 
de promoção da prática de atividade física e desportiva, 
mas também nas preocupações do foro económico, social e 
ambiental. Na última década, Lisboa revitalizou inúmeros 
espaços urbanos, sobretudo na zona ribeirinha e centro 
da cidade, com intervenções que pretenderam devolver a 
cidade para usufruto da sua população. Com este propósito, 
foram construídas ciclovias, aumentado o tamanho dos 
passeios, delimitado o acesso de viaturas a determinados 
locais que passaram a ser exclusivamente pedestres, entre 
outras intervenções, que aliadas a uma aposta da melhoria 
paisagística e de modernização do design da cidade, per-
mitiram tornar Lisboa mais acessível e promotora de estilos 
de vida saudáveis.

As melhorias no planeamento urbano de uma cidade 
possibilitam alcançar benefícios diversos de natureza eco-
nómica (maior valor imobiliário), turística (maior atrati-
vidade da cidade para ser visitada), e comunitária (maior 
interação entre os potenciais utilizadores e criação de 
laços de identificação), sem esquecer a saúde. 

 
 
 
WHO recognises the importance of adequate urban space 
for public health, particularly in densely populated cities [12]. 
The suitability of urban space must take into account the 
active/healthy lifestyle, i.e. the individual and/or collective 
practice of physical and activity sports must be promoted. 
To this end, urban space should consider three fundamental 
aspects [13, 14]: 

 � The physical space, which includes existing struc-
tures and equipment, how they fit into the landscape 
and the type of material they are made of. 
 � The sensorial experience, which integrates the 
issues of cultural identification with the space, the 
functions it promotes and the level of attraction for 
its use. 
 � The activity, defined as how the available land is 
used in terms of pedestrian and vehicle flow, the 
level of noise and pollution.

The revitalisation of a city's urban spaces includes con-
cerns not only about promoting physical activity and sport, 
but also about economic, social, and environmental issues. 
In the last decade, Lisbon has revitalised countless urban 
spaces, especially in the riverside area and city center, with 
interventions that aimed to return the city to the enjoy-
ment of its population. To this end, cycle paths have been 
built, the size of pavements increased, vehicle access has 
been limited to certain areas that are now exclusively for 
pedestrians, among other interventions, which together 
with a commitment to improving the landscape and moder-
nise the city's design, have made Lisbon more accessible and 
promote healthy lifestyles. 

Improvements in a city's urban planning make it pos-
sible to achieve various benefits of an economic nature 
(greater real estate value), tourism (greater attractive-
ness of the city to visit), and community (greater interac-
tion between potential users and creation of identification 
bonds), without forgetting health. 

2. O Planeamento Urbano 
     e Territorial
     Urban And Territorial Planning
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At this level, we highlight the Erice 50 Charter [15], a document 
on a set of ten precepts to design effective strategic actions 
and best practices to develop urban regeneration interven-
tions and improve the urban quality of contemporary cities, 
namely:

 � Promote interventions in the city's urban planning 
that lead citizens to be more physically active.
 � Improving living conditions in the urban context of 
the city.

 � Build an accessible and inclusive city, with a special 
focus on older population.
 � Encourage the creation of resilient urban areas.
 � Support the development of new economies and 
employment through the requalification of spaces.
 � Combat social inequalities.
 � To raise awareness among the agents involved and 
the population in general about the factors affecting 
public health.
 � Ensure participatory governance.
 �Monitoring qualitatively and quantitatively the levels 
of physical activity and health indicators of the 
population.

 � Encourage the sharing of knowledge and good practice.

It is based on some of these precepts that the concept of 
smart cities emerges, widely used nowadays. Smart cities 
are cities that manage their resources efficiently, investing 
in innovation and creativity as ways to promote more sustai-
nable and inclusive urban spaces [16]. The Portuguese Smart 
Cities Network, founded in 2009, promotes and dissemina-
tes best practices from around 46 national municipalities 
and dozens of private companies operating in Portugal. 
  The design and planning of strategies, actions and policies 
aimed at improving public health and well-being of the 
general population, in synergy with the existing resources 
in urban space, is therefore fundamental to the development 
of contemporary cities and modern society.

A este nível, salienta-se o Erice 50 Charter [15], um documento 
sobre um conjunto de dez preceitos para conceber ações 
estratégicas eficazes e melhores práticas para desenvolver 
intervenções de regeneração urbana e melhorar a qualidade 
urbana das cidades contemporâneas, nomeadamente: 

 � Promover intervenções no planeamento urbanístico da 
cidade que conduzam os cidadãos a serem fisicamente 
ativos.
 �Melhorar as condições de vida no contexto urbano 
da cidade.

 � Construir uma cidade acessível e inclusiva, com espe-
cial foco na população mais envelhecida.
 � Encorajar a criação de áreas urbanas resilientes.
 � Apoiar o desenvolvimento de novas economias e emprego 
através da requalificação dos espaços.
 � Combater as desigualdades sociais.
 � Sensibilizar os agentes envolvidos e população em geral 
sobre os fatores que afetam a saúde pública.
 � Assegurar uma governação participativa.
 �Monitorizar de forma qualitativa e quantitativa os 
níveis de atividade física e indicadores de saúde da 
população.
 � Encorajar a partilha de conhecimento e boas práticas.

 
É com base em algumas destes preceitos que surge o con-
ceito de smart cities, amplamente utilizado na atualidade. 
As smart cities são cidades que gerem de forma eficiente 
os seus recursos, investindo na inovação e na criatividade 
como caminhos para promover espaços urbanos mais sus-
tentáveis e inclusivos [16]. A entidade nacional The Portuguese 
Smart Cities Network, fundada em 2009, promove e difunde 
as melhores práticas de cerca de 46 municípios nacionais 
e dezenas de empresas privadas que atuam em Portugal.

O desenho e planeamento de estratégias, ações e políticas 
que visem a melhoria da saúde pública e bem-estar da 
população em geral, em sinergia com os recursos existentes 
no espaço urbano é, pois, fundamental para o desenvolvi-
mento das cidades contemporâneas e da sociedade moderna.
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Endereçar as questões de saúde e da prevenção de doenças 
através do planeamento urbano não é uma tarefa simples, 
considerando a fixação da população aos locais onde vivem 
e/ou trabalham, a complexidade das relações humanas 
e as constantes mudanças que existem nas cidades. É, no 
entanto, possível influenciar os espaços, os equipamentos, 
os materiais e o design urbano em benefício da saúde e do 
acesso a práticas de promoção da saúde para todos. A OMS 
reforça a importância dos seguintes fatores [17]: 

 � O acesso a pontos de água potável. 
 � A qualidade do ar, que deverá ser pouco poluído e 
livre de fumo proveniente do tabaco. 
 � A redução do ruído. 
 � A existência de espaços arejados, seguros e com 
pontos verdes ou de ligação à natureza (e.g., perto de 
rio ou mar), que promovam o bem-estar mental. 
 � A proximidade a serviços de restauração com menus 
saudáveis. 
 � A garantia de acessibilidade para todos. 
 � A segurança do espaço que deverá ser resguardado 
de fluxos de trânsito e com as vias pedestres e/ou 
ciclovias devidamente assinaladas.

A consideração destes fatores por parte das autarquias 
locais ao nível do planeamento urbano contribui para a 
redução dos custos associados à saúde, prevenindo o apa-
recimento e/ou agravamento da doença. A este respeito, a 
OMS apresentou a WHO Urban Health Initiative em 2020 [18], 
para promover abordagens e disseminar conhecimento 
sobre modelos de cidades com boas práticas de integração 
destes fatores no processo de planeamento urbano. 

Também a Câmara Municipal de Lisboa elaborou um 
manual com recomendações para as intervenções no 
espaço urbano no domínio municipal e no domínio pri-
vado de uso público, em áreas urbanas consolidadas ou 
a consolidar [19]. Contudo, não são apenas as preocupa-
ções no âmbito da atividade física e desportiva que devem 
ser consideradas no planeamento urbano de uma cidade, 
mas também as questões do bem-estar psicológico 
e da saúde mental. Neste âmbito, salienta-se a importância 
da variedade de possibilidades (estruturas e/ou serviços) 
disponibilizados à população (e.g., desporto, teatro, cinema, 
dança, música, fotografia, pintura, literatura, etc.), o design 

 

 
Addressing health issues and disease prevention through 
urban planning is not a simple task, considering the popula-
tion's attachment to the places where they live or work, the 
complexity of human relationships and the constant chan-
ges that exist in cities. It is, however, possible to influence 
spaces, facilities, materials and urban design for the benefit 
of health and access to health-promoting practices for all. 
The WHO reinforces the importance of the following fac-
tors [17]: 

 � Access to drinking water points.
 � The quality of the air, which should be unpolluted, 
and free of tobacco smoke. 
 � Noise reduction.
 � The existence of airy, safe spaces with green spots 
or links to nature (e.g., near a river or sea), which 
promote mental wellbeing. 

 � The proximity to restaurant services with healthy menus. 
 � Ensuring accessibility for all. 
 � The safety of the space, which should be protected 
from traffic flows and with pedestrian and/or cycle 
lanes properly marked.

 
The consideration of these factors by local authorities at 
urban planning level contributes to the reduction of health-re-
lated costs by preventing the onset or worsening of disease. 
In this regard, WHO presented the WHO Urban Health Ini-
tiative in 2020 [18], to promote approaches and disseminate 
knowledge on models of cities with good practices in inte-
grating these factors in the urban planning process.

The Lisbon City Council has also prepared a manual with 
recommendations for interventions in urban space in the 
municipal domain and in the private domain for public 
use, in consolidated or to be consolidated urban areas [19]. 
However, it is not only physical activity and sports concerns, 
that should be considered in the urban planning of a city, 
but also the issues of psychological wellbeing and mental 
health. In this context, the importance of the variety of pos-
sibilities (structures and services) made available to the 
population (e.g., sports, theater, cinema, dance, music, pho-
tography, painting, literature, etc.), the design

Integração da Saúde Física e Mental no Planeamento Urbano e Territorial
Integrating Physical and Mental Health in Urban and Territorial Planning
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When considering the characteristics of the urban space, 
it is necessary to take into account the differences in moti-
vation and capacity for physical activity and sports of the 
different age groups of the population [6]. 

Young people tend to choose sports such as skateboar-
ding, Bmx freestyle, and parkour, seeking out informal areas 
in which to practice. Music, urban art culture, graffiti, and 
other forms of artistic expression is becoming more preva-
lent, and the possibility of personalising space through this 
type of art is valued. Urban sport is seen not only as a heal-
thy lifestyle but essentially as identity and cultural expres-
sion. Thus, when there is the rehabilitation of an urban 
space aimed at the practice of these sports, it is essential to 
involve the local youth community, to create identification 
ties with the space.

Adults usually go to playing fields, parks, outdoor gyms, 
as well as cycle paths and other places where they can walk, 
jog or run. Considering that the greatest constraint presen-
ted by this age group for the regular practice of physical and 
activity sport is lack of time, it is essential to ensure the pro-
ximity of these infrastructures to their areas of residence. 

The possibility of practicing physical and activity sports in 
a group is also relevant for the maintenance of the practice 
in the medium and long term. One example is the Mother 
Groups in England and Australia, groups of mothers who 
meet in green parks in the city regulary to do physical acti-
vity with their children who also participate in the activity 
or simply stay and play together.

Regarding the senior population, walking is the physical 
activity with the highest level of adherence, and the need 
for conviviality during the activity is also emphasized by 
this population. Thus, urban space must respond to the 
senior population's need for social interaction and partici-
pation in the life of their community, combating exclusion. 
Parks close to residential areas, community centers and 
recreational spaces are highly frequented by this section 
of the population, who value a comfortable and safe envi-
ronment, accessible to all, regardless of motor limitations 
and/or disabilities.

 
 
 
Quando se consideram as características do espaço urbano, 
há que ter em atenção as diferenças de motivação e de 
capacidade para a prática de atividade física e desportiva 
das diferentes faixas etárias da população [6]. 

Os jovens tendem a escolher modalidades como o skate, 
Bmx freestyle e parkour, procurando áreas informais para 
a sua prática. A música, a cultura de arte urbana, o graffiti 
e outras formas de expressão artística ganham prepon-
derância, sendo valorizada a possibilidade de persona-
lização do espaço através deste tipo de arte. O desporto 
urbano é encarado não só como um estilo de vida sau-
dável, mas essencialmente uma identidade e expressão 
cultural. Assim, e quando existe a reabilitação de um espaço 
urbano visando a prática destas modalidades, é fundamental 
envolver a comunidade jovem local, para a criação de laços 
de identificação com o espaço. 

Os adultos frequentam habitualmente campos de jogos, 
parques, ginásios outdoor, assim como ciclovias e outros 
locais que permitem a prática da caminhada, jogging ou 
corrida. Considerando que o maior constrangimento apre-
sentado por esta faixa etária para a prática regular de ati-
vidade física e desportiva é a falta de tempo, é essencial 
garantir a proximidade destas infraestruturas às zonas de 
residência. 

A possibilidade da prática de atividade física e despor-
tiva em grupo é também relevante para a manutenção da 
prática a médio e longo prazo. Um exemplo são os Mother 
Groups em Inglaterra e Austrália, grupos de mães que se 
reúnem em parques verdes da cidade de forma regular, 
para a prática de atividade física com os seus filhos que 
também participam na atividade ou simplesmente perma-
necem a brincar em contexto de proximidade.

Relativamente à população senior, a caminhada é a atividade 
físicaque reúne maior adesão, sendo também salientada por 
esta população a necessidade de convívio durante a atividade. 
Assim, o espaço urbano deve responder à necessidade de inte-
ração social e de participação da população senior na vida da 
sua comunidade, combatendo a exclusão. Parques em proxi-
midade a áreas residenciais, centros comunitários e espaços 
recreativos são muito frequentados por esta faixa da popula-
ção, que valoriza um ambiente confortável e seguro, acessível a
todos, independentemente  da existência de limitações motoras 
e/ou incapacidades. 

do envolvimento físico com integração de espaços verdes 
ou de espaços convidativos por serem pouco ruidosos ou 
estarem afastados de outras atividades, e as vias pedestres 
amplas e seguras [20].

As questões da mobilidade e do acesso aos transportes 
públicos da cidade não devem ser esquecidas, considerada 
a associação positiva entre a existência de infraestruturas 
pedestres, cicláveis e de transportes públicos com o nível 
de atividade física da população [21]. Se forem criadas redes 
que englobem estes meios de mobilidade entre áreas resi-
denciais, de lazer e de serviços, é provável que a população 
tenda a optar por formas de mobilidade ativa ao invés da 
utilização do carro. 

of the physical surroundings with the integration of green 
spaces or spaces that are inviting because they are quiet 
or are away from other activities, and the wide and safe 
pedestrian paths [20].

The issues of mobility and access to public transport in the 
city should not be forgotten, considering the positive asso-
ciation between the existence of pedestrian, cycling, and 
public transport infrastructures with the level of physical 
activity of the population [21]. If networks are created that 
encompass these means of mobility between residential, 
leisure, and service areas, it is likely that the population will 
tend to opt for forms of active mobility instead of car use. 
 

A Idade no Planeamento Urbano e Territorial
Age in Urban and Territorial Planning
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Given the diversity of the physical, cognitive, sensory, and 
emotional capacity of the population, it is necessary to 
ensure appropriate responses and avoid exclusion sce-
narios. All members of society, from its leaders and their 
organisations to individual citizens, have a duty to con-
tribute to an inclusive society, where everyone without 
exception has the right to be independent, to have access 
to goods and services, and to exercise self-determination [24]. 

The number of people with disabilities has been increa-
sing worldwide (more than 1 billion people, 15% of the 
world's population), due, among other causes, to the aging 
of the population and the increased prevalence of chronic 
diseases. It is estimated that the vast majority of the wor-
ld's population, at some point in their lives will experience 
some form of disability, temporary or permanent.

Functional capacity is an evolving concept that results 
from the interaction between a person's intrinsic capacity 
and their social and physical involvement (e.g., accessibility 
to support, space and transport), which may prevent full 
and effective participation in society on equal opportunities 
with other people [25]. 

The awareness that everyone should have the right to 
the city is an increasingly pressing concern and is mirro-
red in the concept of Design for All. It is an approach that 
consists in creating accessible products or services that 
can be understood and used by everyone, without the need 
for adaptations or specially designed solutions. It is there-
fore a sustainable process of maximising the use of availa-
ble human and/or material resources, taking into account 
dimensional, perceptual, motor, cognitive and cultural 
diversity [24].

An example of how Design for All can influence the way we 
think and transform society is Selwyn Goldsmith's functio-
nal pyramid of human evolution, which groups people accor-
ding to their intrinsic capacity, regardless of gender or age, 
and depending exclusively on functional aspects in the face 
of the environmental factors in which they are inserted [26]:

Atendendo à diversidade da capacidade física, cognitiva, 
sensorial e emocional da população é necessário assegurar 
respostas adequadas e evitar cenários de exclusão. Todos 
os membros de uma sociedade, desde os seus líderes e res-
petivas organizações até ao mero cidadão, têm o dever de 
contribuir para uma sociedade inclusiva, onde todos sem 
exceção têm direito a serem independentes, a terem acesso 
a bens e serviços, a de exercerem a sua autodeterminação [24]. 

O número de pessoas com deficiência/incapacidade tem 
vindo a aumentar à escala mundial (mais de 1 bilião de pes-
soas, 15% da população mundial), devido, entre outras causas, 
ao envelhecimento da população e ao aumento de prevalên-
cia de doenças crónicas. Estima-se que a grande maioria da 
população mundial, em algum momento da sua vida, expe-
riencie algum tipo de deficiência/incapacidade, temporária 
ou permanente. 

A capacidade funcional é um conceito em evolução que 
resulta da interação entre a capacidade intrínseca da pessoa 
e o seu envolvimento social e físico (e.g., acessibilidade a 
apoios, a espaços e a transportes), que pode impedir a plena 
e efetiva participação na sociedade em igualdade de opor-
tunidades com as demais pessoas [25].

A consciência de que todos devem ter direito à cidade, 
constitui uma preocupação cada vez mais premente e que se 
encontra espelhada no conceito de Design for All (design 
para todos). Trata-se de uma abordagem que consiste 
em criar produtos ou serviços acessíveis, que possam ser 
entendidos e utilizados por todos, sem que haja necessi-
dade de recorrer a adaptações ou a soluções especialmente 
concebidas. Trata-se, assim, de um processo sustentável 
de maximização da utilização dos recursos humanos e/ou 
materiais disponíveis, tendo em conta a diversidade dimen-
sional, percetiva, motora, cognitiva e cultural [24].

Um exemplo de como o Design for All pode influenciar a
forma de pensar e transformar a sociedade é a pirâmide 
funcional de evolução do homem de Selwyn Goldmith, que 
agrupa as pessoas de acordo com a sua capacidade intrín-
seca, independentemente do sexo ou da idade e depen-
dendo exclusivamente dos aspetos funcionais perante os 
fatores ambientais nos quais estiverem inseridas [26]:
 

Segundo a OMS, o século XXI é marcado por duas temá-
ticas: a urbanização e o envelhecimento [22]. Em Portugal 
estima-se uma diminuição de pessoas em idade ativa e um 
aumento das pessoas idosas até 2060 [23], tornando-se fun-
damental a adequação do planeamento urbano das cida-
des considerando as características e necessidades desta 
população. É com base nesta premissa que a OMS promove 
o projeto Age Friendly Cities, atualmente existente em 33 
cidades de 22 países, e que deu o mote para o projeto 
nacional “Cidades Amigas das Pessoas Idosas”.

Não é possível desenhar um espaço urbano que responda 
às motivações e caraterísticas de toda a população, mas é 
possível assegurar que a arquitetura urbana seja multifun-
cional e convidativa à prática de atividade física e despor-
tiva do maior número de pessoas possível.

According to the WHO, the 21st century is marked by two 
themes: urbanisation and ageing [22]. In Portugal it is esti-
mated a decrease of people of working age and an increase 
of elderly people until 2060 [23], becoming fundamental the 
adequacy of urban planning of cities considering the charac-
teristics and needs of this population. It is based on this pre-
mise that the WHO promotes the Age-Friendly Cities project, 
currently existing in 33 cities in 22 countries, and which 
set the tone for the national project “Age-Friendly Cities”.

It is not possible to design an urban space that responds 
to the motivations and characteristics of the entire population, 
but it is possible to ensure that urban architecture is mul-
tifunctional and inviting to the practice of physical activity 
and sport for as many people as possible.

A Capacidade Funcional no Planeamento Urbano e Territorial
Functional Capacity in Urban and Territorial Planning
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 � People who jump, climb ladders, and carry loads.
 � Capable people, but not without athletic skills. 
 � People who need to sit down, rest or go to the toilet 
frequently. 
 � Elderly people, who start to lose or show diminished 
capacities and need help for mobility.  
 � People with partial ambulatory disability. 
 � People in wheelchairs with autonomous mobility. 
 � People in wheelchairs who need the assistance of 
others for their mobility. 
 � Totally dependent people. 

In short, thinking about people with disabilities or limita-
tions in the urban planning process requires a departure 
from the medical, or therapeutic perspective, requiring a 
new paradigm of safety, independence, self-determination, 
and promotion of quality of life in properly planned physical 
and social surroundings.

 
 

 
 
 
 
For the first time in human history, the majority of the 
world's population lives in urban centers (4 billion), and 
almost a third of them are children. The childhood expe-
rience is becoming increasingly urban, with changes in the 
child's natural active patterns and adoption of behaviours 
that influence the health and well-being of this population 
group [27].

Even if they are presented as an ideal context for children 
to have greater access to services, equipment, and infras-
tructures, cities are considered a paradox since it is in cities 
that the greatest disparities in these accesses are found, 
especially in less developed countries [28].

Socio-economic differences, including child poverty, are 
the main reason for the design and development of “Child 
Friendly Cities” - all communities or cities that include 
the needs, intentions, priorities and rights of children in 
their policies, programmes and decisions. In these cities, 
everyone, including the children themselves, are considered 
active agents in promoting children's quality of life and con-
sequently in building a more sustainable society to grow 
stronger, united, and with healthy habits and lifestyles [27].

The child's right to the city is, therefore, the right to enjoy 
the public space, to relate to it, to appropriate and give social 
meaning to each of the spaces where they move, from nei-
ghbourhood areas, to playgrounds and commercial and 
consumer spaces, to streets and squares [29].

The movement, the action, or the spontaneous activity 
characteristic of the child when playing freely constitutes a 
right that is denied when the experience of space and acti-
vities is excessively controlled by adults. In the most deve-
loped societies, where basic needs are ensured, the main 
barriers to the experience of children derive from the lack 
of autonomous forms of mobility, inequality (socio-cultu-
ral and economic) in the conditions of access to spaces and 
experiences, without forgetting the housing density of con-
temporary cities translated into essentially vertical housing 
styles [30, 31].

 � Pessoas que saltam, sobem escadas, e transportam 
cargas.
 � Pessoas capazes, mas sem habilidades atléticas. 
 � Pessoas com necessidade de se sentar, descansar ou 
de ir com frequência à casa de banho. 

 � Pessoas idosas, que começam a perder ou a apresentar 
capacidades diminuídas e que necessitam de ajuda para 
a mobilidade. 
 � Pessoas com incapacidade ambulatória parcial. 
 � Pessoas em cadeiras de rodas com mobilidade autónoma. 
 � Pessoas em cadeira de rodas que necessitam do auxílio 
de terceiros para a sua mobilidade. 
 � Pessoas totalmente dependentes. 

 
Em suma, pensar a pessoa com incapacidade ou limitação  
no processo de planeamento urbano requer um afastamento 
da perspetiva médica, assistencialista ou terapêutica requ-
rendo um novo paradigma de segurança, independência, 
autodeterminação e promoção da qualidade de vida em 
envolvimentos físicos e sociais devidamente planeados.

 
Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria da 
população mundial vive em centros urbanos (4 bilhões), 
e quase um terço são crianças. A experiência na infância 
está a tornar-se cada vez mais urbana, com alterações dos 
padrões ativos naturais da criança e com adoção de com-
portamentos que influenciam a saúde e bem-estar deste 
grupo populacional [27].

Ainda que se apresentem como um contexto ideal para as 
crianças terem um maior acesso a serviços, equipamentos e 
infraestruturas, as cidades são consideradas um paradoxo, 
uma vez que é nas cidades que se verificam as maiores dis-
paridades nestes acessos, sobretudo nos países menos 
desenvolvidos [28].

As diferenças socioeconómicas, nomeadamente a pobreza 
infantil, constituem a principal razão para a conceção e 
desenvolvimento das “Cidades Amigas das Crianças” - 
todas as comunidades ou cidades que incluam nas suas 
políticas, programas e decisões, as necessidades, as inten-
ções, as prioridades e os direitos da criança. Nestas cida-
des, todos, incluindo as próprias crianças, são conside-
rados agentes ativos na promoção da qualidade de vida 
das crianças e, consequentemente, na construção de uma 
sociedade mais sustentável para crescer mais forte, unida 
e com hábitos e estilos de vida saudáveis [27].

O direito da criança à cidade é, portanto, o direito de usu-
fruir do espaço público, de se relacionar, de se apropriar e dar 
significado social a cada um dos espaços onde se move, desde 
áreas de vizinhança, a parques infantis e espaços comerciais 
e de consumo, até às ruas, praças e largos [29].

O movimento, a ação ou a atividade espontânea caracterís-
tica da criança ao brincar livremente constitui um direito 
que é negado quando a vivência do espaço e das ativida-
des é excessivamente controlada pelas pessoas adultas. Nas 
sociedades mais desenvolvidas, onde as necessidades bási-
cas estão asseguradas, as principais barreiras à vivência das 
crianças derivam da falta de formas autónomas de mobili-
dade, da desigualdade (sociocultural e económica) nas con-
dições de acesso a espaços e experiências, sem esquecer a 
densidade habitacional das cidades contemporâneas tradu-
zida em estilos de habitação essencialmente verticais [30, 31]. 
 

O Espaço das Crianças na Cidade
Children's Space in the City
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Several areas of study and civil society itself have, in recent 
years, put on their work agenda initiatives for children in 
public spaces, in to democratise access and free and autono-
mous enjoyment of the city. It seems essential that children 
are perceived by adults as “spatialists” (embodied experts 
who establish a relationship with space, through their play-
ful and active nature) and that adults adopt a less authorita-
rian and more opportunity-enhancing attitude. Thus, archi-
tecture, urbanism, and mobility are challenged to reflect and 
respond to the (in)visibility of children in the public space. 

One of the relevant indicators to study the relationship 
between children and urban spaces are autonomous and 
independent mobility (which contradicts the cultural ten-
dency of experiencing public space based on the use of the 
car), associated with the concept of the  affordance of place.

The affordance of place represents the opportunity that 
spaces provide by generating in the subject a perception-
-action process, through the relationship of the body with 
the socio-physical environment, in a process of significa-
tion; for example, a park bench can incite an adult to sit, 
while the same bench can incite a child to use it as a spa-
ceship. Streets, squares, green, commercial, leisure and 
recreational spaces, outdoor spaces for play and sport may 
thus challenge or inhibit children's action. In this sense, 
it is essential to invest in safe spaces for children to play 
freely, with flexible elements at functional, social, emotio-
nal and symbolic level, promoting creativity, appropriation 
and individuality [29].

Transforming these spaces of passage into “places”, in 
other words, into meaningful spaces, is only possible if we 
abandon a simplistic and restrictive vision of children's 
action in three main zones: home-school-playground/ 
organised activities, in other words, zones seen only as 
“destinations”. In this context, an Australian architect pre-
sented in 2018 a set of strategies for all these areas, inclu-
ding the route itself, to be seen as privileged places for chil-
dren to exercise their right to the city, with shared and rela-
ted potentialities, with benefits for children, carers, and the 
whole community [31]. 

Várias áreas de estudo e a própria sociedade civil tem vindo, 
nos últimos anos, a colocar na sua agenda de trabalhos ini-
ciativas para as crianças em espaço público, no sentido de 
democratizar o acesso e usufruto livre e autónomo da cidade. 
Parece ser essencial que as crianças sejam percebidas pelos 
adultos como “espacialistas” (especialistas corporizados que 
estabelecem uma relação com o espaço, através da sua 
natureza lúdica e ativa) e que os adultos adotem uma atitude 
menos autoritária e mais potenciadora de oportunidades. 
Deste modo, a arquitetura, o urbanismo e a mobilidade são 
desafiados a refletir e a responder à (in)visibilidade das 
crianças no espaço público. 

Um dos indicadores relevantes para estudar a relação 
entre as crianças e os espaços urbanos é a mobilidade autó-
noma e independente (que contraria a tendência cultural 
de vivência do espaço público baseado no uso do automóvel), 
associada ao conceito de affordance de lugar. 

A affordance de lugar representa a oportunidade que os 
espaços proporcionam ao gerar no sujeito um processo de 
perceção-ação, através da relação do corpo com o ambiente 
socio-físico, num processo de significação; por exemplo, 
um banco de jardim pode incitar um adulto a sentar-se, 
enquanto que o mesmo banco pode incitar uma criança a 
utilizá-lo como uma nave espacial. As ruas, as praças, os 
largos, os espaços verdes, comerciais, de lazer e de recreio, 
os espaços exteriores de jogo e de desporto podem, assim, 
desafiar ou inibir a ação das crianças. Neste sentido, é 
essencial apostar em espaços seguros para a criança brin-
car livremente, com elementos flexíveis ao nível funcional, 
social, emocional e simbólico, promovendo a criatividade, 
a apropriação e a individualidade [29].

Transformar estes espaços de passagem em “lugares”, 
ou seja, em espaços com significado apenas é possível 
se se abandonar uma visão simplista e restritiva da ação 
das crianças em três zonas principais: casa-escola-parque 
infantil/atividades organizadas, ou seja, zonas encaradas 
apenas como “destinos”. Neste contexto, uma arquiteta 
australiana apresentou em 2018 um conjunto de estraté-
gias para que todas estas zonas, incluindo o próprio trajeto, 
sejam encaradas como lugares privilegiados para as crian-
ças exercerem o seu direito à cidade, com potencialidades 
partilhadas e relacionadas entre si, com benefícios para as 
crianças, para os cuidadores e para toda a comunidade [31].  
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O espaço das crianças na cidade deve ser um espaço do 
presente e do futuro, que permita educar e criar cidadãos 
mais felizes, saudáveis e ativos, e ser gerador de memórias 
emocionais e motoras.

A proposta baseia-se em quatro princípios, já testados em 
diferentes cidades mundiais: 

 � Brincar no espaço público – através de incorporação 
de elementos que promovam a atividade, nomeada-
mente: reutilizar espaços inutilizados para brincar, jogar 
ou praticar desporto, como parques de estacionamento 
com pouca utilização ou fachadas de edifícios; poten-
ciar atividades (e.g., desafios, leitura) em zonas de 
espera (e.g. paragem de autocarro); promover a intera-
ção intergeracional através de instalações que promo-
vam o jogo; adotar as playstreets.
 � Promover a independência das crianças através de 
trajetos seguros – fomentar, sempre que possível, a 
proximidade das escolas à área de residência das 
crianças; mapear rotas pedonais, apresentando-as de 
forma lúdica, mas também educacional, às crianças 
em contexto escolar e enquadrar estas propostas no 
currículo; adotar políticas de redução do tráfego perto 
de zonas pedonais; tornar os percursos mais apelativos 
e agradáveis, com mais cor e elementos naturais; 
garantir que os trajetos se inserem em zonas habi-
tualmente frequentadas para permitir a vigilância 
passiva; garantir as condições para a utilização de 
bicicleta, skate e patins e promover programas de 
ensino destas formas de mobilidade.
 � Brincar em zonas de grande densidade habitacional 
e pautadas por habitação vertical – potenciar as 
oportunidades das crianças para brincarem e tro-
carem experiências nos espaços comuns; utilizar o 
espaço de halls e corredores para promover brinca-
deiras mais passivas; utilizar áreas comuns interio-
res dos prédios para troca de livros e brinquedos; 
fomentar o acesso direto aos espaços comuns ao ar 
livre; garantir a supervisão direta das áreas abertas 
comuns a partir das janelas ou varandas das casas, 
estimulando o sentido de comunidade e inter-ajuda; 
potenciar a oportunidade da inclusão e relação inter-
geracional com os vizinhos.
 � Interligar a rede escolar e o espaço público – promover 
a partilha dos espaços abertos e fechados entre a 
comunidade local e a comunidade escolar; encarar 
toda a cidade como uma extensão do local de apren-
dizagem; promover exposições em locais públicos – 
ex. paragens de autocarros, promover o ensino ao ar 
livre e o aprender através do brincar. 

The children's space in the city should be a space of the pre-
sent and the future, which allows educating and creating 
happier, healthier and more active citizens, and be a generator 
of emotional and motor memories.

 

The proposal is based on four principles, already tested in 
different world cities: 

 � Playing in public space – by incorporating elements 
that promote activity, namely: reusing unused spa-
ces to play, play or practice sport, such as car parks 
with little use or building outside structure; promo-
ting activities (e.g., challenges, reading) in waiting 
areas (e.g., bus stops); promoting intergeneratio-
nal interaction through facilities that promote play; 
adopting playstreets.
 � Promote children's independence through safe rou-
tes – encourage, whenever possible, the proximity of 
schools to children's home area; map pedestrian 
routes, presenting them in a playful and educational 
way to children and include these proposals in the 
scholar curriculum; adopt policies to reduce traffic 
near pedestrian areas; make routes more appealing 
and pleasant, with more colour and natural ele-
ments; ensure that routes are within commonly fre-
quented areas to allow passive surveillance; ensure 
conditions for the use of bicycles, skateboards, and 
rollerblades and promote programmes for teaching 
these forms of mobility.
 � Playing in areas of high housing density and cha-
racterised by vertical housing – enhancing children's 
opportunities to play and exchange experiences in 
common spaces; using the space of halls and cor-
ridors to promote more passive play; using indoor 
common areas of the buildings to exchange books 
and toys; encouraging direct access to outdoor 
common spaces; ensuring direct supervision of 
common open areas from windows or balconies of 
the houses, stimulating a sense of community and 
mutual help; enhancing the opportunity for inclusion 
and intergenerational relations with neighbours.

 � Linking the school network and public space – promo-
ting the sharing of open and closed spaces between 
the local community and the school community; 
seeing the whole city as an extension of the lear-
ning place; promoting exhibitions in public places 
– e.g., bus stops, promoting outdoor learning and 
learning through play.  
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Contemporary cities have been characterised by risky 
lifestyles and high levels of pollution favouring an increa-
sed risk of chronic diseases and a decrease in the average 
life expectancy of citizens. To order to adopt healthy habits 
of physical and activity sport, it is necessary, among other 
measures, to intervene at the level of urban space and 
mobility [32].

Urban environments can limit opportunities to be active, 
not only for the most vulnerable groups but also for the gene-
ral population due to a higher prevalence of the built environ-
ment in relation to the natural environment. Hence the need 
to rethink the city and analyse what can be implemented to 
benefit health, the environment and the economy [32, 33].

Enhancing the health and well-being of communities 
through urban planning, regardless of the scale or comple-
xity of their needs always require a local response, which 
in addition to considering the existing spatial elements 
and resources, focuses first and foremost on people. In this 
regard, three key aspects are highlighted [17]: 

 � Promote the proximity and socio-economic cohesion 
of communities through the accessibility of essential 
services in areas close to residential areas, creating 
opportunities for daily physical activity through active 
and accessible mobility.

 � Create socially inclusive urban environments by enga-
ging their communities in creating places that respond 
to the diversity of the population (age, ethnicity, support 
needs), making public space the stage for informal 
interactions.

 � Design more sustainable communities (with fewer 
resources and with more resilience), through more natu-
ral solutions, innovative technologies and the adoption 
of good production, consumption, and reuse practices.  

A properly planned urban space is, therefore, a space thou-
ght out for those who live in it with the creation of oppor-
tunities for their community and the achievement of short, 
medium, and long-term results. A quality urban space is a 
healthy space, natural or built, which promotes the practice 

As cidades contemporâneas têm sido caracterizadas por 
estilos de vida de risco e níveis de poluição elevados favo-
recendo o aumento do risco de doenças crónicas e o decrés-
cimo da esperança média de vida dos cidadãos. Para a ado-
ção de hábitos saudáveis de atividade física e desportiva 
há que, entre outras medidas, intervir ao nível do espaço 
urbano e da mobilidade [32].

Os ambientes urbanos podem limitar as oportunida-
des para se ser ativo, não apenas aos grupos mais vulne-
ráveis, mas também à população em geral devido a uma 
maior prevalência do ambiente construído em relação ao 
ambiente natural. Daí a necessidade de repensar a cidade 
e analisar o que pode ser implementado em prol da saúde, 
do ambiente e da economia [32, 33].

Potenciar a saúde e o bem-estar das comunidades atra-
vés do planeamento urbano, independentemente da escala 
ou da complexidade das suas necessidades, exige sempre 
uma resposta local, que para além de considerar os ele-
mentos espaciais e os recursos existentes, se foca em pri-
meiro lugar nas pessoas. A este respeito destacam-se três 
aspetos essenciais [17]: 

 � Promover a proximidade e a coesão socioeconómica 
das comunidades, através da acessibilidade aos serviços 
essenciais nas zonas próximas das áreas residência, 
criando assim oportunidades para a prática de atividade 
física diária, através da mobilidade ativa e acessível. 
 � Criar ambientes urbanos socialmente inclusivos, atra-
vés do envolvimento das suas comunidades na criação 
de locais que respondam à diversidade da população 
(idade, etnia, necessidades de apoio), fazendo do espaço 
público o palco de interações informais.
 � Projetar comunidades mais sustentáveis (com menos 
recursos e com mais resiliência), através de soluções 
mais naturais, tecnologias inovadoras e adoção de 
boas práticas de produção, consumo e reutilização. 

Um espaço urbano planeado adequadamente é, assim, um 
espaço pensado para quem nele habita com a criação de 
oportunidades para a sua comunidade e obtenção de resul-
tados a curto, médio e longo prazo. Um espaço urbano de 
qualidade é um espaço saudável, natural ou construído, que 

3. A Gestão da Atividade Física
    e do Desporto Urbano
    The Management of Physical             
     Activity and Urban Sport
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Demographic change in urban areas has led world leaders 
to seek solutions to improve the quality of life. The “New 
Urban Agenda” is a proposal in this direction, setting out 
guidelines for the planning, building, development, adminis-
tration, and improvement of urban areas by different levels 
of government, organisations and civil society [34]. The “New 
Urban Agenda” aims to contribute to the implementation of 
the “2030 Agenda for Sustainable Development” and its 
goals by strengthening the collaborative work between 
public health and urban planning [17].

The implementation of these policies presupposes the arti-
culation between the management bodies. Governments 
are responsible for ensuring overall compliance with the 
measures, adequately transmitting information to muni-
cipalities and ensuring that responsibilities are assumed 
in each of the cities in an integrated and coordinated man-
ner, in accordance with a strategic plan. At the same time, 
local authorities, through their knowledge of policies and 
resources (environmental, social and economic), are res-
ponsible for promoting change by controlling the scale in 
which key national policies converge with local reality [17].

As an example of the articulation between management 
bodies, we present the case of the Portuguese Government 
Programme [35]. To guarantee its commitments to the “Paris 
Agreement on Climate Change” and the “Sustainable Deve-
lopment Goals”, the Portuguese Government Programme 
highlights environmental sustainability, leadership in 
energy transition, and territorial enhancement as main 
objectives in the design of policies to make Portuguese 
society and the economy more prepared for the coming 
decades – to reduce greenhouse gas emissions and achieve 
carbon neutrality by 2030.

To this end, three major assumptions were defined for 
this government action: promotion of public transport, elec-
trification of vehicles and transfer of users to more sus-
tainable and active modes of travel, such as the bicycle. 
   

As alterações demográficas nas áreas urbanas a que se tem 
vindo a assistir têm conduzido os líderes mundiais a pro-
curar soluções tendo em vista a melhoria da qualidade de 
vida. A “Nova Agenda Urbana” constitui uma proposta neste 
sentido, ao estabelecer orientações para o planeamento, 
construção, desenvolvimento, administração e melhoria das 
áreas urbanas por parte de diversos níveis de governação, 
organizações e elementos da sociedade civil [34]. A “Nova 
Agenda Urbana” pretende contribuir para a implementa-
ção da “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
e dos respetivos objetivos, reforçando o trabalho colabora-
tivo entre a área da saúde pública e a área do planeamento 
urbano [17].

A implementação destas políticas pressupõe a articula-
ção entre os órgãos de gestão. Aos governos cabe assegurar 
globalmente o cumprimento das medidas, transmitir ade-
quadamente a informação para as autarquias e garantir 
que as responsabilidades são assumidas em cada uma das 
cidades, de forma integrada e coordenada, de acordo com 
um plano estratégico. Paralelamente, as autoridades locais, 
pelo seu conhecimento das políticas e recursos (ambien-
tais, sociais e económicos), são responsáveis pela promo-
ção da mudança ao controlarem a escala onde as principais 
políticas nacionais convergem com a realidade local [17].

Como exemplo da articulação entre órgãos de gestão, 
apresenta-se o caso do Programa do Governo Português [35]. 
No sentido de garantir os seus compromissos com o 
“Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas” e os “Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável”, o Programa do 
Governo português destaca a sustentabilidade ambiental,  
a liderança na transição energética e a valorização territorial
como objetivos principais no desenho de políticas para tor-
nar a sociedade e a economia portuguesas mais preparadas 
para as próximas décadas – reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa e atingir a neutralidade carbónica até 2030.

Para este fim, foram definidos três grandes pressupostos 
para esta ação governamental: promoção do transporte 
público, eletrificação dos veículos e transferência de utili-
zadores para modos de deslocação mais sustentáveis e ativos, 
como a bicicleta.

of physical and activity spot for its entire population, taking 
into account its diversity. The success of urban planning 
along these lines depends on the participation and inte-
raction of various governmental and civil society actors. 
According to WHO guidelines, governments and municipa-
lities should [33]:

 � Encourage their cities to become part of the “Healthy 
Cities” network.
 � Set up multidisciplinary teams, linking the area of 
health with the areas of urban planning, housing, 
sanitation, environment, and mobility.

 � Take measures that reduce conflicts of interest 
between the government and the large food/fast food, 
tobacco, and alcohol industries.  

 

potencia a prática de atividade física e desportiva a toda a 
sua população, atendendo à sua diversidade. O sucesso do 
planeamento urbano nestes moldes depende da participa-
ção e interação de diversos agentes governamentais e da 
sociedade civil. De acordo com as orientações da OMS, os 
governos e as autarquias devem [33]:

 � Incentivar as suas cidades a fazerem parte da rede 
de “Cidades Saudáveis”.
 � Constituir equipas multidisciplinares, articulando a 
área da saúde, com as áreas do planeamento urbano, 
habitação, saneamento, ambiente e mobilidade.

 � Tomar medidas que reduzam os conflitos de interesse 
entre o governo e as grandes indústrias de alimentação/
fastfood, tabaco e álcool. 

A Responsabilidade do Governo e do Poder Local
The Responsibility of Government and Local Authorities
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The action of local authorities, although increasingly adjusted 
to the reality of communities, would not be possible without 
the collaboration of formal and informal organisations and 
associations and of civil society itself. It is in the community 
context that the interaction of people with the public space 
occurs, and consequently the identification of needs, priori-
ties and opportunities. This is the path to be followed for 
effective planning of urban space, involving the community, 
especially the most vulnerable groups. 

In a context of accountability, the local population cannot 
only be beneficiaries, but must also be agents of change. 
Since the support of the local population is essential for the 
implementation, growth and adaptation of projects, it is 
essential to support leaders nominated by the communities. 
Community leaders, although they cannot solve structural 
and functional problems, are capable of mobilising the com-
munity through their sense of mission and responsibility. 

At the same time, professional leaders elected by their 
organisations and/or governing bodies in the area of 
public health and/or urban planning also have a key role 
to play in working directly for and with communities on 
information and education, with a special focus on health 
literacy. Only in a conscious manner is it possible to have 
an evidence-based discussion and prioritisation of issues 
for action [17].

The City At Eye Level project is an example of civil society´s
responsibility [36]. In 2012, STIPO, a Dutch entity for the pro-
motion of a healthier and more sustainable public space, 
started The City at Eye Level, an initiative that initially consis-
ted of the publication of books with the collaboration of more 
than 200 authors from all over the world and that in 2015 
would become an international project. Composed of a mul-
tidisciplinary team, The City at Eye Level aims to improve 
public space through a people-centered approach to the 
spatial experience; the goal is to transform streets into 
places that invite to be and stay, places that facilitate inte-
raction between people, and places designed on a human 
scale, to be safe and accessible. Through its network of 
partners, The City at Eye Level extends its influence across 
the world in the fields of architecture and urbanism, sustai-
nable economy, policy and research.

Considering this last assumption, the “National Strategy 
for Active Cycling Mobility 2020-2030” was drawn up to 
ensure the promotion of cycling, the adoption of heal-
thy lifestyle habits and investment in the construction of 
cycle paths, to make Portugal a “proudly active” country, 
with benefits for health, economy, employment, environ-
ment and citizenship. This plan provides for 51 measures, 
organised into four main cross-cutting areas – framework 
and legislation, research and development, monitoring and 
evaluation, and financing.

 

Considerando este último pressuposto, foi elaborada a “Estra-
tégia Nacional para a Mobilidade Ativa Clicável 2020-2030” 
para assegurar a promoção do uso da bicicleta, a adoção de 
hábitos de vida saudáveis e o investimento na construção de 
ciclovias, com vista a tornar Portugal num país “orgulhosamente
ativo”, com benefícios para a saúde, economia, emprego, 
ambiente e cidadania. Este plano prevê 51 medidas, organiza-
das em quatro grandes áreas transversais – enquadramento 
e legislação, investigação e desenvolvimento, monitorização e 
avaliação, e financiamento. 

A Responsabilidade da Sociedade Civil
The Responsibility of Civil Society

 
A atuação das autoridades locais, ainda que cada vez mais 
ajustada à realidade das comunidades, não seria possí-
vel sem a colaboração das organizações e associações for-
mais e informais e da própria sociedade civil. É no contexto 
comunitário que ocorre a interação das pessoas com o 
espaço público, e consequentemente a identificação de 
necessidades, prioridades e oportunidades. Este é o cami-
nho a ser seguido para um planeamento eficaz do espaço 
urbano, envolvendo a comunidade, principalmente os grupos 
mais vulneráveis e carenciados. 

Num contexto de responsabilidade, a população local não 
pode ser apenas beneficiária, mas também deve ser agente 
de mudança. Uma vez que o suporte da população local é 
essencial para a implementação, crescimento e adaptação dos 
projetos, é fundamental apoiar os líderes nomeados pelas 
comunidades. Os líderes comunitários ainda que possam 
não resolver os problemas estruturais e funcionais, são 
capazes de mobilizar a comunidade através do seu sentido 
de missão e responsabilidade. 

Paralelamente, também os líderes profissionais eleitos 
pelas respetivas organizações e/ou órgãos de gestão na área 
da saúde pública e/ou do planeamento urbano, assumem um 
papel essencial ao trabalharem diretamente para as comuni-
dades e com as comunidades, no âmbito da informação e edu-
cação, com especial foco na literacia para a saúde. Somente de 
forma consciente é possível a discussão baseada em evidência 
e a priorização de questões para passarem a ações [17].

O projeto The City At Eye Level constitui um exemplo sobre 
a responsabilidade da sociedade civil [36]. Em 2012, a STIPO, 
entidade holandesa para a promoção de um espaço público 
mais saudável e sustentável, deu início ao The City at Eye Level, 
uma iniciativa que consistiu inicialmente na publicação de 
livros com a colaboração de mais de 200 autores de todo o 
mundo e que em 2015 viria a constituir-se como um projeto 
internacional. Composto por uma equipa multidisciplinar, 
o The City at Eye Level visa a melhoria do espaço público 
através de uma abordagem centrada na pessoa e na sua 
experiência espacial; o objetivo passa por transformar as 
ruas em lugares que convidem a estar e a ficar, em lugares 
que facilitem a interação entre as pessoas, lugares projetados 
à escala humana, seguros e acessíveis. Através da sua rede 
de parceiros, o The City at Eye Level estende a sua influência 
a todo o mundo na área da arquitetura e urbanismo, da eco-
nomia sustentável, da política e da investigação. 
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Através de palestras e workshops em cocriação com a rede 
de parceiros locais e a própria comunidade, são delineadas 
estratégias de transformação das cidades; o The Place Game 
é um desses exemplos. Este jogo conta com a participação 
de pessoas da comunidade (especialista no “terreno”) e dos 
órgãos de gestão (especialistas no desenvolvimento de 
ideias) divididas em pequenos grupos multidisciplinares, 
de modo a analisar in loco os espaços da cidade e os dife-
rentes tipos de utilização que podem vir a assumir. No 
final, as conclusões são apresentadas à comunidade sob 
a forma de medidas “simples, rápidas e baratas”, ou seja, 
sustentáveis.

Through talks and workshops in co-creation with the 
network of local partners and the community itself, 
strategies for the transformation of cities are outlined; 
The Place Game is one such example. This game invol-
ves people from the community (experts in the “field”) 
and from the management bodies (experts in the deve-
lopment of ideas) divided into small multidisciplinary 
groups, to analyse the spaces in the city and the diffe-
rent types of use they could have. In the end, the con-
clusions are presented to the community in the form of 
“simple, quick, and cheap”, i.e. sustainable.
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Cities use their cultural resources and local creativity to 
inspire, catalyse and drive social and economic change, 
increasing local resilience and development potential. 
Active participation in local cultural activities (music, thea-
tre, poetry, dance, sculpture, etc.) contributes to improving 
the quality of life and well-being and broadens the range of 
opportunities to be and to act. The non-material heritage 
of a community is a very influential factor in identification, 
education, and intervention. 

Public space is a privileged place for social interaction 
where daily actions take place, but also for interaction 
with the individual and collective imaginary (emotional 
memory) resulting from the experience of its citizens. It 
is not possible to disassociate the culture of a community 
from its public space because the influence is mutual whe-
ther in the past-present-future connection or in the con-
nection of local tradition to the cultural heritage of those 
who arrive. Local cultural vitality expressed through the 
dynamism of its transmission and expansion are desirable 
ends in themselves [17, 37].

Public space can thus, from a conceptual point of view, 
be considered an unfinished construction, which preserves 
the past, influences the present and is open to new cultural 
manifestations resulting from human and social develop-
ment. It is in this evolving relationship that the concept of 
“subculture” also emerges – a specific new ideology shared 
by a group, with shared norms and values different from 
those of the dominant culture, but influenced by it.

The concept of “subculture” is often associated with 
music and sport, with disciplines such as traditional clim-
bing, skateboarding, snowboarding or parkour. In all these 
sports manifestations the common denominator is urban 
sport, practiced through a free body that explores and 
redefines in the urban landscape, transforming barriers 
into opportunities [38].

The city should thus be a shelter for (sub)cultural mani-
festations, promoting the expression of identity, a funda-
mental value for the exercise of participatory citizenship 
by all age groups. Urban planning and local sports policies-
should recognise urban sports as cultural expressions that 
need their own structures and space, such as the traditional 
facilities already in existence.

 

 
 
 
As cidades utilizam os seus recursos culturais e a criativi-
dade local para inspirar, catalisar e impulsionar mudanças 
sociais e económicas, aumentando a resiliência local e o 
seu potencial de desenvolvimento. A participação ativa em 
atividades culturais locais (música, teatro, poesia, dança, 
escultura, etc.) concorre para a melhoria da qualidade de 
vida e do bem-estar e amplia o leque de oportunidades de 
ser e de agir. O património não material de uma comuni-
dade é um fator de identificação, educação e de interven-
ção muito influente. 

O espaço público é um local privilegiado de interação 
social onde decorrem as ações quotidianas, mas também de 
interação com o imaginário individual e coletivo (memória 
emocional) resultante da vivência do espaço pelos seus cida-
dãos. Não é possível desassociar a cultura de uma comuni-
dade do seu espaço público, pois a influência é mútua seja na 
ligação passado-presente-futuro ou na ligação da tradição 
local ao património cultural dos que chegam. A vitalidade 
cultural local expressa através do dinamismo da sua trans-
missão e expansão são fins desejáveis   em si mesmos [17, 37].

O espaço público pode, assim, do ponto de vista concep-
tual, ser considerado uma construção inacabada, que pre-
serva o passado, influencia o presente e está aberto a novas 
manifestações culturais consequentes do desenvolvimento 
humano e social. É nesta relação evolutiva que surge tam-
bém o conceito de “subcultura” – uma nova ideologia espe-
cífica, partilhada por um grupo, com normas e valores par-
tilhados perante uma determinada manifestação cultural, 
mas que apesar de diferirem dos da cultura dominante, 
estão interligados com ela, sendo influenciados e influen-
ciando os valores dominantes. 

É frequente encontrar o conceito de “subcultura” associado 
à música e ao desporto, a modalidades como a escalada tra-
dicional, o skate, o snowboard ou o parkour. Em todas estas 
manifestações desportivas o denominador comum é o des-
porto urbano, praticado através de corpo livre que explora 
e redefine a paisagem urbana, transformando barreiras em 
oportunidades [38].

A cidade deve, assim, ser abrigo das manifestações (sub)
culturais, promovendo a expressão da identidade, valor fun-
damental para o exercício da cidadania participada, por todas 
as faixas etárias. O planeamento urbano e as políticas despor-
tivas locais devem reconhecer os desportos urbanos como 
expressões culturais que necessitam de estruturas e espaço 
próprios, tais como os equipamentos tradicionais já existentes.
 

4. A Cultura no Planeamento
    do Espaço Urbano
    Culture In Urban Space Planning
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É neste processo de planeamento urbano que a coexistência  
ou a segregação socio-espacial acontecem. Fruto de movi-
mentos demográficos a nível mundial, muitos dos quais por 
motivos alheios à própria vontade, como é o caso dos migran-
tes e dos refugiados, as pessoas fixam-se em cidades que não 
são as suas. Trata-se muitas vezes de “casas temporárias” em 
espaços cuja identificação com os mesmos não acontece. É 
necessário ouvir os grupos vulneráveis – as suas vontades, 
necessidades e aspirações, e partilhar experiências culturais. 
A atividade física e desportiva e a atividade artística parecem 
constituir abordagens bem sucedidas de cocriação do espaço 
público (natural, informal e intergeracional) e de promoção 
da equidade no acesso à cidade [39]. 

Ao estar associada a novos hábitos de vida, a diversidade 
cultural deve ser percecionada como uma fonte de enrique-
cimento e de desenvolvimento sustentável das cidades com 
uma utilização mais responsável e consciente dos recursos [34]. 

It is in this urban planning process that socio-spatial coe-
xistence or segregation occurs. As a result of worldwide 
demographic movements, many of which, for reasons beyond 
their control, such as migrants and refugees, people settle 
in cities that are not their own. These are often “tem-
porary homes” in spaces that are not identified with 
them. It is necessary to listen to vulnerable groups – 
their wishes, needs and aspirations, and to share cultural 
experiences. Physical activity, sport and artistic activity 
seem to be successful approaches to co-create public space 
(natural, informal and intergenerational) and to promoting 
equity in access to the city [39]. 

Cultural diversity, associated with new ways of life, must 
be perceived as a source of enrichment and sustainable 
development of cities with more responsible and conscious 
use of resources [34].
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As áreas urbanas são constantemente sujeitas a intervenções 
que afetam, positiva ou negativamente, o seu ecossistema. 
Num contexto de mudança, importa analisar os fatores físicos, 
sociais e económicos da intervenção na área urbana tendo 
como referencial a sustentabilidade e a qualidade de vida 
dos cidadãos.

A visão clássica de uma vivência urbana considera os fatores 
físicos, sociais e económicos da cidade independentemente 
do impacto que a vivência urbana tem no ecossistema. Não 
obstante, as preocupações contemporâneas na área da sus-
tentabilidade vêm alterar a forma de avaliar esta vivência 
incluindo na sua definição as consequências que os vários 
fatores têm na capacidade de subsistência futura da cidade. 
Pesquisas realizadas dão conta que é essencial uma atuali-
zação do conceito para a vivência urbana sustentável, que 
vem assim abolir a ideia da compensação sectorial (e.g., 
uma cidade com grande qualidade económica ao nível do 
emprego, mas que compromete os seus recursos naturais). 
Esta abordagem assenta em dois ambientes principais [40]:

 � Ambiente construído: dimensão económica (mais capa-
cidade de consumo, emprego, dinamismo económico, 
mas mais desigualdade económica); dimensão social 
(maior capital humano, mas menos interajuda/cooperação 
e insegurança); dimensão física (mais infraestruturas 
e serviços, mas mais sobrelotação e tráfego). 
 � Ambiente natural: dimensão natural (mais consumo 
dos recursos naturais e produção de resíduos).

O desenvolvimento urbano integrado, sustentável e resiliente 
tem vindo a ser reconhecido nas políticas económicas euro-
peias, através da consideração de fundos para aplicação em 
medidas inseridas nesta temática, bem como através da elabo-
ração de enquadramentos teóricos e estratégias práticas para 
apoio a um número maior de cidades [41].

“Garantir a sustentabilidade ambiental, promovendo o uso 
de energias limpas e o uso sustentável dos recursos naturais 
existentes (...); protegendo ecossistemas e a biodiversidade, 
favorecendo a adoção de estilos de vida saudáveis, em har-
monia com a natureza; promovendo padrões de consumo e 
de produção sustentáveis; fortalecendo a resiliência urbana; 
(...)” constitui um dos princípios fundamentais da “Nova 
Agenda Urbana” [34]. 

5. A Sustentabilidade nos Espaços    
    Urbanos Ativos e Saudáveis
    Sustainability in Active and           
    Healthy Urban Spaces

The development of strategies for urban space represents 
a transformative commitment to sustainable, inclusive 
prosperity and opportunity for all. Through the occupation 
of urban voids or the expansion of urban areas, the aim is 
to leverage economies of scale and proximity to communi-
ties, strengthening the planning of the food supply system, 
increasing resource efficiency, urban resilience, and envi-
ronmental sustainability.

It is not possible to talk about “Healthy Cities” without 
talking about “Sustainable Development”. Both concepts 
originated in the Stockholm Conference, where the impor-
tance of a balance between environmental, social, and eco-
nomic factors in the construction of cities was recognised. 
This relationship between Healthy Cities and Sustainable 
Cities is based on four fundamental perspectives [42]: 

 �Multitemporal perspective, considering that actions
 �  have both short and long-term effects.
 �Multisectoral perspective, considering the relation- 
ships between the various sectors – environmental, 
social, and economic. 

 �Multilevel perspective, considering first the level of 
the person, the community and local initiatives, and 
then moving on to the global and ecosystem scale. 

 � Evolutionary and continuous perspective, conside-
ring the focus on macro objectives applied to cities 
and to the quality of life of their inhabitants.

© CML | Manuel Levita

O desenvolvimento de estratégias para o espaço urbano, 
representa um compromisso transformador na área da 
prosperidade sustentável, inclusiva e de oportunidades 
para todos. Através da ocupação de vazios urbanos ou da 
expansão de áreas urbanas, pretende-se potenciar eco-
nomias de escala e comunidades de proximidade, fortale-
cendo o planeamento do sistema de abastecimento alimentar, 
aumentando a eficiência dos recursos, a resiliência urbana e 
a sustentabilidade ambiental.

Não é possível falar sobre “Cidades Saudáveis” sem falar 
de “Desenvolvimento Sustentável”. Ambos os conceitos tive-
ram origem na Conferência de Estocolmo, onde se reconhe-
ceu a importância do equilíbrio entre os fatores ambientais, 
sociais e económicos na construção das cidades. Esta rela-
ção entre as Cidades Saudáveis e as Cidades Sustentáveis 
assenta, assim, em quatro perspetivas fundamentais [42]:

 
 � Perspetiva multitemporal, considerando que as ações 
têm efeitos a curto e a longo prazo.

 � Perspetiva multissetorial, considerando as relações 
entre os vários setores – ambiental, social e económico. 

 � Perspetiva multinível, considerando em primeiro lugar 
o nível da pessoa, da comunidade e das iniciativas 
locais, para posteriormente passar à escala global e do 
ecossistema. 
 � Perspetiva evolucionista e contínua, considerando o 
foco em objetivos macro aplicados às cidades e à qua-
lidade de vida dos seus habitantes.

Urban areas are constantly subject to interventions that 
affect, positively or negatively, its ecosystem. In a context 
of change, it is essential to analyse the physical, social and 
economic factors of intervention in the urban area regar-
ding to sustainability and quality of life of citizens.

The classical vision of urban living considers the physi-
cal, social and economic factors of the city independently 
of the impact that urban living has on the ecosystem. 
Nevertheless, contemporary concerns in the area of sustai-
nability have changed the way of assessing this experience 
by including in its definition the consequences that the 
various factors have on the city's future subsistence capa-
city. Research shows that it is essential to update the con-
cept of sustainable urban living, thus abolishing the idea 
of sectoral compensation (e.g., a city with high economic 
quality in terms of employment, but which compromises 
its natural resources). This approach is based on two main 
environments [40]:

 � Built environment: economic dimension (more con-
sumption capacity, employment, economic dynamism, 
but more economic inequality); social dimension (more 
human capital, but less inter-help/cooperation and 
insecurity); physical dimension (more infrastructures 
and services, but more overcrowding and traffic). 
 � Natural environment: natural dimension (more con-
sumption of natural resources and production of waste).  

Integrated, sustainable, and resilient urban development has 
been recognised in European economic policies through the 
consideration of funds for application in measures within 
this theme, as well as through the elaboration of theoreti-
cal frameworks and practical strategies to support a larger 
number of cities [41].

“Ensuring environmental sustainability, promoting the 
use of clean energy and the sustainable use of existing 
natural resources (...); protecting ecosystems and biodi-
versity, encouraging the adoption of healthy lifestyles, in 
harmony with nature; promoting sustainable consumption 
and production patterns; strengthening urban resilience; 
(...)” creates one of the fundamental principles of the “New 
Urban Agenda” [34]. 
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Lisbon Parks Circuits – Lisbon City Council
 
The Parks Circuit is an annual sports event with a set of 4 
athletics events held in 4 parks in the City of Lisbon, aimed 
at the general population with a competitive and recrea-
tional component. This circuit was born in 2015, because  
of a winning project of the participatory budget, having 
annually average participation of 450 to 500 athletes per 
race. In each race all the participants win a medal in puzzle 
format, which will form, after all the races of the circuit, a 
single medal, a differentiating, element and which aims to 
motivate the participation of the community for the 4 races.

 
Bicycle Train – Lisbon City Council
 
CicloExpresso was a pioneer project in the creation of bicy-
cle trains in Portugal with significant visibility in the media. 
It has also been recognised as a successful project by the 
World Health Organisation in promoting physical activity 
at school. Inspired by this initiative, the Lisbon City Council 
launched the Bicycle Train, a pilot project that in 2020/21 
gave rise to a Municipal Programme with 11 schools and 
18 routes within the scope of active and sustainable School 
Mobility. This is a Municipal School Mobility Programme in 
which students cycle to school accompanied by monitors. 
Just like a normal “train”, it has a defined line/path and time-
table. Participation is free of charge, but registration is requi-
red. The programme aims to raise awareness and promote 
the adoption of active and sustainable mobility habits when 
traveling to school, empowering children to use the bicycle 
in a utilitarian and autonomous way in a city context.

 
 
 
 
 
 
 
Circuitos dos Parques de Lisboa – Câmara Municipal de Lisboa

O Circuito dos Parques é um evento desportivo anual com 
um conjunto de 4 provas de atletismo realizadas em 4 
parques da Cidade de Lisboa, destinado à população em 
geral com uma componente competitiva e lúdica. Este cir-
cuito nasceu em 2015, fruto de um projeto vencedor do 
orçamento participativo, tendo anualmente participações 
médias de 450 a 500 atletas por prova. Em cada prova 
todos os participantes ganham uma medalha em formato 
puzzle, que formará, findo todas as corridas do circuito, 
uma só medalha, elemento diferenciador e que visa moti-
var a participação da comunidade nas 4 provas.

Comboio de Bicicletas – Câmara Municipal de Lisboa

O CicloExpresso foi um projeto pioneiro na criação de com-
boios de bicicleta em Portugal com uma visibilidade sig-
nificativa na comunicação social. Foi ainda reconhecido 
como projeto de sucesso pela OMS no âmbito da promo-
ção da atividade física na escola. Inspirada por esta inicia-
tiva, a Câmara Municipal de Lisboa lançou o Comboio de 
Bicicletas, um projeto-piloto que em 2020/21 deu origem 
a um Programa Municipal com 11 escolas e 18 percursos 
no âmbito da Mobilidade Escolar ativa e sustentável. Tra-
ta-se de um Programa Municipal de Mobilidade Esco-
lar em que os alunos vão de bicicleta para a escola acom-
panhados por monitores. Tal como um “comboio” normal, 
tem uma linha/percurso e horários definidos. A participa-
ção é gratuita, mediante inscrição obrigatória. O programa 
visa sensibilizar e promover a adoção de hábitos de mobi-
lidade ativos e sustentáveis nas deslocações para a escola, 
capacitando as crianças para o uso utilitário e autónomo 
da bicicleta em contexto citadino. 

6. A Promoção da Atividade          
    Física e do Desporto Urbano 
    – Boas Práticas em Portugal
    The Promotion of Physical  
    Activity and Urban Sport 
    – Best Practices in Portugal

Área Atividade Física e Desportiva
Physical Activity and Sports Area
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Lisbon Doesn't Stop! – Lisbon City Council

As part of the municipal strategy to promote physical acti-
vity and the use and experience of the city's green spaces, 
the Lisbon Doesn't Stop! is born in 2019.

This programme is the result of a partnership between the 
Lisbon City Council and the Association of Gyms and Acade-
mies of Portugal (AGAP) - Active Portugal, and aims to pro-
vide Lisboners the opportunity to exercise free of charge 
in gardens and outdoor spaces, thus encouraging the adop-
tion of healthy and active lifestyles. The project takes place 
every weekend, Saturdays and Sundays, from 1 June to 30 
September.

The Daily Mile

Founded in 2012 by a primary school teacher from a school 
located in Scotland [43], The Daily Mile project is currently 
being developed in 79 countries, including Portugal with 
76 schools, of which 35 schools are in the Lisbon district. 
The Daily Mile is part of the Children's Athletics – Children 
in Shape programme, created by the Portuguese Athletics 
Federation with the aim of contributing to the develop-
ment, health, and well-being of children through organised 
sports appropriate to their needs and abilities [44, 45].

The Daily Mile is a free programme with no special 
training required for kindergarten and primary school 
teachers. The programme consists of 15 minutes a day of 
running or walking at a brisk pace, i.e. a duration/distance 
similar to that which most children walk on average every 
day – one mile (1.6 kilometres). The success of this pro-
gramme appears to be linked to the following factors [46]:

 � Children run in the open air without any constraint 
from the weather conditions.
 � There is no need for additional equipment.
 � There is no need for specific training for teachers, nor 
is there any additional workload.
 � It is a social, non-competitive, and fun activity.
 � Children return to the classroom better behaved and 
more focused for learning.

 � It is an inclusive activity that every child, regardless 
of circumstance, age, or ability, is capable of carrying 
out successfully.

Lisboa Não Pára! – Câmara Municipal de Lisboa

Inserido na estratégia municipal de promoção da ativi-
dade física e da utilização e vivência dos espaços verdes da 
cidade, nasce em 2019, o Programa Lisboa Não Pára!

Este programa é resultado de uma parceria do Município 
com a Associação de Ginásios e Academias de Portugal 
(AGAP) – Portugal Ativo, tendo como objetivo proporcionar 
aos lisboetas a oportunidade de praticarem gratuitamente 
exercício físico em jardins e espaços ao ar livre, incenti-
vando deste modo a adoção de estilos de vida saudáveis e 
ativos. O projeto realiza-se todos os fins-de-semana, sába-
dos e domingos, de 1 de junho a 30 de setembro.

The Daily Mile

Fundado em 2012 por uma professora do primeiro ciclo de 
uma escola situada na Escócia [43], o projeto The Daily Mile 
é atualmente desenvolvido em 79 países, incluindo Portugal 
com 76 escolas, das quais 35 escolas são no distrito de 
Lisboa. O The Daily Mile faz parte do programa Atletismo 
Infantil – Crianças em Forma, criado pela Federação Por-
tuguesa de Atletismo com o objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento, para a saúde e para o bem-estar da 
criança, através da prática desportiva organizada e adequada 
às suas necessidades e capacidades [44, 45].

O Daily Mile é um programa gratuito, sem necessidade de 
formação especial para os educadores/professores dos 
jardins-de-infância e das escolas do 1º ciclo do ensino 
básico. O programa consiste em 15 minutos por dia de cor-
rida ou caminhada num ritmo rápido, ou seja, uma duração/
distância semelhante à que a maioria das crianças percorre 
em média diariamente – uma milha (1,6 quilómetros). 
O sucesso deste programa parece estar associado aos 
seguintes fatores [46]:

 � As crianças correm ao ar livre sem qualquer constran-
gimento das condições meteorológicas.
 � Não há necessidade de equipamentos adicionais.
 � Não há necessidade de formação específica para os 
professores, nem existe carga adicional de trabalho.
 � É uma atividade social, não competitiva e divertida.
 � As crianças regressam à sala de aula melhor comportadas 
e mais concentradas para a aprendizagem.

 � É uma atividade inclusiva em que cada criança, indepen-
dentemente da sua circunstância, idade ou aptidão, é 
capaz de concretizar com êxito.

Sports, Nature and Culture – Loures City Council 

It is a programme of Pedestrian Routes in the Council of 
Loures, with the aim of helping the population through 
physical exercise, promoting the City Council 's Natural 
and Cultural Heritage [48, 49]. With an annual character, this 
programme is composed of an offer of routes, in a rural or 
urban environment and may include activities such as walks, 
mountain bike routes, or orienteering. This programme is 
divided into 4 categories: Heritage Walks (maximum 4km), 
Walking with History (> 10km), commemorations, and 
night walks (medium difficulty level). 

 
It Could Be You – Seixal City Council  

By Decree-Law 123/97, of 22 May, this project contri-
butes to changing the behaviour that constitutes obsta-
cles on public roads, helping to eliminate small urban 
barriers that prevent the exercise of citizenship by resi-
dents who are limited in their mobility [51, 52]. The It Could 
Be You contributes to the signposting of architectural 
barriers on the pavements and in the access to public 
places or to other places, as well as to the signposting of 
improper parking. The purpose of the signposting is to 
implement the necessary changes and to make the popula-
tion aware of the difficulties of movement inherent to citi-
zens with reduced mobility.

Developing of this project is ensured through a multidis-
ciplinary team that includes the Portuguese Association of 
the Disabled, the Lisbon Cerebral Paralysis Association, the 
Cooperative for the Education and Rehabilitation of Malad-
justed Citizens, the National Cooperative for the Support of 
the Disabled, the Portuguese Association of the Blind and 
Visually Impaired, the Public Security Police, Parish Coun-
cils, the Humanitarian Association of the Fire Brigade, the 
Urban Furniture Office and the Infrastructure and Trans-
port Division of Seixal City Council .

Healthy Footprint – Viana do Castelo City Council 

The project Healthy Footprint was created in 2008, with the 
main objective of introducing the regular practice of physi-
cal activity into the daily life of the population, encouraging 
them to walk and, at the same time, enhancing the expe-
rience of the city's pedestrian spaces [53]. 

Desporto, Natureza e Cultura – Câmara Municipal de Loures 

É um programa de Percursos Pedestres do Concelho de Loures,
com o intuito de enquadrar a população através do exercício
físico, divulgando o Património Natural e Cultural do Con-
celho [48, 49]. Com um caráter anual, este programa é com-
posto por uma oferta de percursos, em ambiente rural ou 
urbano podendo englobar atividades como caminhadas, per-
cursos em BTT, ou de orientação. Este programa está divi-
dido em 4 categorias: Percursos Pelo Património (máximo de 
4km), Caminhando com a História (> 10km), Comemorações 
e Noturnos (grau de dificuldade médio). 

 
Podia Ser Consigo – Câmara Municipal do Seixal

De acordo com o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de maio, este 
projeto concorre para a alteração de comportamentos que 
constituem obstáculos na via pública, ajudando na eliminação 
de pequenas barreiras urbanísticas, impeditivas do exercício 
de cidadania dos munícipes limitados na sua mobilidade [51, 52]. 
O Podia Ser Consigo contribui para a sinalização de barreiras 
arquitetónicas nos passeios e no acesso a locais públicos ou a 
outros locais, bem como para a sinalização de estacionamen-
tos indevidos. A sinalização tem como objetivo a implemen-
tação das devidas alterações e a sensibilização da população 
para as dificuldades de deslocação inerentes aos cidadãos 
com mobilidade condicionada.

O desenvolvimento deste projeto é assegurado através 
de uma equipa multidisciplinar que conta com a Associação 
Portuguesa de Deficientes, a Associação de Paralisia Cerebral 
de Lisboa, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados, a Cooperativa Nacional de Apoio ao 
Deficiente, a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, 
a Polícia de Segurança Pública, Juntas de Freguesia, a Asso-
ciação Humanitária de Bombeiros, o Gabinete de Mobiliário
Urbano e a Divisão de Infraestruturas e Transportes da 
Câmara Municipal do Seixal.
 

Pegada Saudável – Câmara Municipal de Viana do Castelo

O Projeto Pegada Saudável foi criado em 2008, com o prin-
cipal objetivo de introduzir a prática regular de atividade 
física no quotidiano da população, incentivando-a a cami-
nhar e, ao mesmo tempo, potenciar a vivência dos espaços 
pedonais da cidade [53]. 
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For the development of this project, 6 urban routes were 
defined, signposted with a marked foot on the ground, and 
painted with 6 different colours (yellow, green, blue, pink, 
orange, and white) to indicate the orientation of the route. 
They are signposted with the approved signposting for foo-
tpaths, identifying the Local Trail, the degree of difficulty, 
the distance, and accessibility. The paths are used freely by 
the community or in walks organised by the Healthy City 
Office. They are also used by organised groups in solidarity 
walks or other activities organised by schools, scouts and 
sports and leisure associations.

Outdoor Activities Promotion Programme 
- Oeiras City Council 

Orienteering, hiking, canoeing, sailing, and mountain bike 
rides are some of the activities that the City Council  of Oei-
ras proposes under the Outdoor Activities Promotion Pro-
gramme. This initiative is aimed at the whole family and, 
besides offering the opportunity to try out new sports and 
encourage the practice of physical activity in groups, it also 
provides information on various places of historical and 
cultural interest in the City Council  of Oeiras. 

In each of the activities of this Programme, the partici-
pants are accompanied by specialised technicians who 
provide support in the specific aspects of each modality 
and guarantee safety. Recognising the benefits of regular 
physical exercise on health and quality of life, the City Cou-
ncil  of Oeiras presents a diversified schedule of outdoor 
activities every year, with the aim of improving access to 
sports for all. The Outdoor Activities Promotion Programme 
is developed by the City Council  of Oeiras in collaboration 
with qualified entities. 

The rehabilitation of the Oeiras Maritime promenade 
allowed to present to its citizens another reference place 
to practice outdoor activities, where anyone can run, walk, 
cycle, skate or simply enjoy the sea view. Currently with 
a total length of 5,500 metres. The aim is  to provide the 
entire riverside area of the City Council  with a Promenade, 
although the coastal requalification must be understood as 
a whole. 

Para o desenvolvimento deste projeto foram definidos 6 
percursos urbanos, sinalizados com um pé marcado no chão, 
pintado com 6 cores diferentes (amarelo, verde, azul, rosa, 
laranja e branco) para indicar a orientação do percurso. Estão 
sinalizados com a sinalética homologada para os Percursos 
Pedestres, com identificação de Percurso Local, o grau de 
dificuldade, a distância e acessibilidade. Os percursos são 
utilizados livremente pela comunidade ou em caminhadas 
organizadas pelo Gabinete Cidade Saudável. Também são uti-
lizados por grupos organizados, em caminhadas solidárias 
ou outras dinâmicas organizadas por escolas, escuteiros e 
associações desportivas e de lazer.

Programa de Promoção de Atividades de Ar Livre 
- Câmara Municipal de Oeiras

Orientação, caminhada, canoagem, vela e passeios de BTT 
são algumas das atividades que a Câmara Municipal de Oeiras 
propõe, no âmbito do Programa de Promoção de Atividades 
de Ar Livre. Esta iniciativa dirige-se a toda a família e além 
de oferecer a oportunidade de experimentar novas moda-
lidades e incentivar a prática da atividade física em grupo, 
também dá a conhecer diversos locais de interesse histó-
rico e cultural do concelho de Oeiras. 

Em cada uma das atividades deste Programa os participantes 
são acompanhados por técnicos especializados que prestam 
apoio nos aspetos específicos de cada modalidade e garantem 
a segurança. Reconhecendo os benefício da prática regular do 
exercício físico na saúde e na qualidade de vida, o Município 
de Oeiras apresenta anualmente uma calendarização diversi-
ficada de atividades ao ar livre, com o objetivo de melhorar o  
acesso de todos à prática desportiva. O Programa de Promoção 
de Atividades ao Ar Livre é desenvolvido pela Câmara Municipal 
de Oeiras em colaboração com entidades qualificadas. 

A reabilitação do passeio Marítimo de Oeiras permitiu 
apresentar aos seus munícipes mais um local de referência 
para praticar atividades ao ar livre, onde qualquer pessoa 
pode correr, caminhar, andar de bicicleta, patinar ou sim-
plesmente desfrutar da vista para o mar. Atualmente com 
uma extensão total de 5 500 metros. O objetivo é dotar de 
Passeio Marítimo toda a orla ribeirinha do concelho, sendo 
certo que a requalificação litoral deve ser entendida como 
um todo. 

 

Active Cascais - Is Sport for All 
- Cascais City Council 

Cascais City Council, has, since 1999, developed the munici-
pal programme of sports promotion Active Cascais – Is Sport 
for All, which encourages the practice of sports, with a 
view to improving the population's health levels. The pro-
gramme offers various activities such as Active Fitness 
(fitness, yoga, personalized training), Water Sports (sur-
fing, canoeing, stand up paddle), Nature Sports (climbing, 
caving, hiking). It is possible to try outdoor sports while 
enjoying the nature of the Sintra-Cascais Natural Park, the 
municipal parks or the beaches. To carry out all the acti-
vities, the programme includes a number of partnerships 
with various clubs, sports associations, gyms, companies, 
and other entities in the area of sport and health. 

Cascais Ativo - É Desporto para Todos 
- Câmara Municipal de Cascais

A Câmara Municipal de Cascais, desenvolve, desde 1999, o
programa municipal de promoção desportiva Cascais Ativo 
- É Desporto Para Todos, que fomenta a prática de desporto, 
com vista à melhoria dos níveis de saúde da população. O 
programa disponibiliza diversas atividades como Fitness Ativo  
(fitness, yoga, treinos personalizados), Desportos Náuticos (surf,
canoagem, stand up paddle), Desportos Natureza (escalada, 
espeleísmo, passeios pedestres). É possível experimentar 
desportos ao ar livre ao mesmo tempo que se usufrui da 
natureza do Parque Natural Sintra-Cascais, dos parques 
municipais ou das praias. Para a realização de todas as ati-
vidades, o programa integra um conjunto de parcerias com 
diversos clubes, associações desportivas, ginásios, empresas 
e outras entidades da área do desporto e da saúde. 

© Correr Lisboa
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Arquitetura / Intervenção Urbana 

Intervenção Artística na Cidade – Câmara Municipal de Lisboa 

A Câmara Municipal de Lisboa tem vindo, desde 2008, a 
promover o graffiti e a street art em Lisboa, dentro de um 
quadro autorizado e segundo uma ótica de respeito pelos 
valores patrimoniais e paisagísticos. Vários são os proje-
tos que têm vindo a ser desenvolvidos dentro desta área  
na cidade de Lisboa, desde a criação de uma rede de espaços
 de pintura livre, passando pela renovação/criação de inter-
venções em espaços intersticiais e/ou renovação/criação 
de campos de jogos através de intervenções artísticas, de 
forma a gerar uma cidade aberta, cosmopolita, sustentável 
para e com todos [54].

São propostos 3 Tipos de projetos/intervenções: 

 � Espaços de Pintura Livre (construídos ou em suportes 
pré-existentes no espaço público; peças de mobiliário 
urbano ou equipamento para este fim) – Street Art Parks 
(apresentação no mesmo espaço de arte urbana, prá-
tica de skate, street basket, entre outras); o primeiro a 
nível foi inaugurado em junho de 2022 (Lumiar); 

 � Espaços Intersticiais apropriações de espaço público 
e ocupação de não-lugares, vocacionado para o jogo e 
a recreação e a criação (parques desportivos, pontos 
de leitura, bibliotecas comunitárias, hortas de bairro e 
cinemas ao ar livre e skate parques); identificação de 
espaços que não têm ocupação (vazios), com ocupa-
ção constante como ponto de lixo ou espaços devolutos 
 com construções abandonadas. 
 � Campos de Jogos (identificação de espaços nas 
várias freguesias de Lisboa, que beneficiariam de uma 
renovação para promoção da prática desportiva de 
modalidades urbanas – basquetebol 3x3, parkour, 
skate – e outras).

Área Não Desportiva
Non-Sports Area

Architecture / Urban Intervention  

Artistic Intervention in the City - Lisbon City Council    

The Lisbon City Council  has been promoting graffiti and 
street art in Lisbon since 2008, within an authorised fra-
mework and with respect for heritage and landscape 
values. Several projects have been developed within this 
area in Lisbon, from the creation of a network of free pain-
ting spaces, to the renovation/creation of interventions in 
interstitial spaces and/or renovation/creation of playing 
fields through artistic interventions, in to generate an open, 
cosmopolitan, sustainable city for and with everyone [54].

Three types of projects/interventions are proposed:  

 

 � Free Painting Spaces (built or in pre-existing 
supports in public space; pieces of urban furniture 
or equipment for this purpose) - Street Art Parks 
(spatial meeting of urban art, skateboarding, street 
basket, among others); the first at the national level 
was opened in june 2022 (Lumiar); 
 � Interstitial Spaces (appropriation of public space 
and occupation of non-places, geared towards play 
and recreation and creation (sports parks, reading 
points, community libraries, neighbourhood gardens, 
and open-air cinemas and skate parks); identifica-
tion of spaces that have no occupation (empty), 
with constant occupation as rubbish dumps or 
derelict spaces with abandoned buildings). 
 � Playing fields (identification of spaces in the 
various parishes of Lisbon that would benefit from 
a renovation of spaces promoting the practice of 
urban sports - 3x3 basketball, parkour, skateboard 
- and others).
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Intervenções Urbanas – Campos de Jogos 
Câmara Municipal de Lisboa

O Município de Lisboa tem vindo a desenvolver, desde 
2019, intervenções de arte urbana em espaços desportivos 
da cidade. A cidade de Lisboa conta para já com os seguintes 
11 novos espaços transformados em locais de convívio e 
desporto comunitário, em que o basquetebol é a modali-
dade rainha desta nova tendência [55, 56]:

 � Pequeno Campo de Jogos Campo Mártires da Pátria 
– Arroios
 � Campo Street Basket  3x3 Chelas Chicago – Marvila
 � Pequeno Campo de Jogos do Calhariz – Benfica
 � Campo de Street Basket da Calçada de Carriche – Lumiar
 � Campos de Minibásquete da Ameixoeira – Santa Clara
 �  Campo de Street Basket do Largo Conde de Bonfim  
– São Domingos de Benfica
 � Campo de 3x3 do Sporting Clube de Portugal – Lumiar
 � Campos de 3x3 – Parque das Nações
 � Campo Street Basket do Monsanto – São Domingos 
de Benfica

 � Campo Street Basket 3x3 – Doca do Espanhol – Estrela
 � Campo de Street Football do Campo da Mata – Ajuda

 

Urban Interventions – Playing Fields
Lisbon City Council 

The Lisbon City Council  has been developing, since 2019, 
urban art interventions in sports spaces in the city. The city 
of Lisbon already has the following 11 new spaces transfor-
med into places for socialising and community sports, in 
which basketball is the main sport in this new trend [55, 56]:

 � Small Playing Field Campo Mártires da Pátria – Arroios
 � 3x3 Street Basketball Field of Chelas Chicago – Marvila
 � Small Playing Field of Calhariz – Benfica
 � Street Basketball Court at Calçada de Carriche – Lumiar
 �Minibasket Fields of Ameixoeira – Santa Clara
 � Street Basketball Field of the Largo Conde de Bonfim 
– São Domingos de Benfica
 � 3x3 Field of Sporting Clube de Portugal – Lumiar
 � 3x3 Field – Parque das Nações
 � Street Basketball Field of Monsanto – São Domingos 
de Benfica

 � 3x3 Street Basketball Field – Doca do Espanhol – Estrela
 � Street Football Field of Campo da Mata – Ajuda

Esta intervenção permitiu à cidade ter um portefólio dife-
rençado, tendo colocado Lisboa na linha da frente em termos 
internacionais de intervenções desportivas em espaço público.

Exemplos como os referidos são possíveis também de ser 
encontrados noutros municípios do país, como é o caso de 
Braga com a intervenção no Polidesportivo de São José (Bairro 
das Enguardas), considerado o maior campo de basquetebol de 
rua da Europa, o primeiro campo exclusivo de 3x3 em Portugal, 
com medidas oficiais e preparado para receber competições 
da Federação Internacional de Basquetebol - FIBA [57].

This intervention allowed the city to have a differentiated 
portfolio, having placed Lisbon at the forefront in interna-
tional terms of sports interventions in public space.

Examples like these can also be found in other municipa-
lities in the country, such as in Braga with the intervention 
in the São José Sports Centre (Bairro das Enguardas), con-
sidered to be the biggest street basketball court in Europe, 
the first exclusive 3x3 court in Portugal, with official mea-
surements and prepared to receive competitions from the 
International Basketball Federation - FIBA [57].

© CML | Américo Simas© CML |Bruno Cunha
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Mobilidade 

A Rua é Sua – Câmara Municipal de Lisboa

A Rua é Sua é um programa municipal, com início em 2019, 
que promove a mobilidade ativa, melhora o acesso ao 
comércio local e aumenta as áreas para esplanadas para 
garantir maior segurança. De uma forma mais concreta, 
estão previstas intervenções para cerca de 100 ruas, com 
os seguintes objetivos: 

 � Criar espaços para caminhar em segurança e com 
passeios confortáveis, suprimindo o estacionamento 
automóvel.
 � Apoiar o comércio local através do aumento da área 
de esplanadas, criando também espaços de sombra 
para conforto dos peões.

 � Criar zonas de coexistência ou pedonais para usufruto 
do espaço público. 
 � Promover intervenções de arte urbana efémeras ou 
permanentes em espaços públicos para que as pessoas 
possam viver a rua sem carros.

Várias iniciativas são desenvolvidas neste programa. Uma 
delas é o encerramento ao trânsito da Avenida da Liberdade 
no último domingo de cada mês, entre maio e dezembro, 
devolvendo às pessoas um espaço habitualmente utilizado 
pelos carros. A população pode passear pela Avenida ao 
longo do dia, encontrar várias atividades de lazer e desporto 
(e.g., aulas abertas de yoga, demonstração e experimentação 
de longboard e skate), streetfood, mercado biológico, arte-
sanato e a possibilidade de utilização de modos ativos de 
transporte, como bicicletas, trotinetes e veículos elétricos. 
O programa tem vindo a ser desenvolvido em parceria com 
várias entidades e freguesias da cidade de Lisboa, incluindo 
palestras, mercados temáticos e playstreets [58].

Mobility  

The Street is Yours - Lisbon City Council 

The Street is Yours is a municipal programme, starting in 
2019, which promotes active mobility, improves access to 
local commerce and increases open areas to provide greater 
safety. More concretely, interventions are planned for around 
100 streets, with the following objectives:
 

 � Create safe walking spaces with comfortable pave-
ments, cutting car parking.
 � Support local commerce by increasing open area, 
also creating shadow spaces for the comfort of 
pedestrians.
 � Create coexistence or pedestrian zones for the 
enjoyment of public space. 

 � Promote ephemeral or permanent urban art interven-
tions in public spaces so people can experience the 
street without cars.

 
Several initiatives are being developed in this programme. 
One of them is the closure to traffic of Avenida da Liberdade 
on the last Sunday of each month, between may and decem-
ber, giving to people a space usually used by cars. The popu-
lation can stroll along the Avenue throughout the day, find 
several leisure and sports activities (e.g., open yoga clas-
ses, demonstration, and experimentation of longboard and 
skateboard), streetfood, organic market, handicrafts and the 
possibility to use active modes of transport, such as bicycles, 
scooters and electric vehicles. The programme has been deve-
loped in partnership with several entities and parishes of 
the city of Lisbon, including talks, thematic, markets and 
playstreets [58].

© CML | Américo Simas
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 Cyclable Lisbon – Lisbon City Council 

The Lisbon City Council has been investing in recent years 
in an active mobility policy, within the framework of the 
Lisbon European Green Capital 2020 strategy. Thus, an 
increase to more than 170 kilometres of bike lanes is 
expected. The strategy involves the creation of a safe network 
that integrates six axes of bicycle paths that will connect the 
main points and axes of travel of the city of Lisbon.

In parallel, the Lisbon City Council  is promoting incenti-
ves for the purchase of conventional or electric bicycles in 
the City Council 's shops, as well as the provision of 7750 
more secure parking spaces, of which 1700 will be imple-
mented in the city's public transport interfaces and 1050 
will be available in EMEL underground car parks and parks 
under a concession from the City Council. The remaining 
5,000 spaces will be installed in schools, sports clubs, and 
other entities of the public interest that request them [59, 60].

 
MUBi – Association for Urban Mobility on Bicycles

MUBi (Association for Urban Mobility by Bicycle) is a pri-
vate non-profit association based in Lisbon, with national 
scope, whose mission is to help create conditions in which 
anyone can use a bicycle in an easy, pleasant, efficient, and 
safe way, and to publicise and clarify the benefits of this 
option [61].
This association develops projects aimed at the general 
population, with incentives for the adoption of healthier 
lifestyles, namely:

 � BikeBuddy – project for using the bicycle in an 
urban context, as a mean of daily transport, through 
counselling and supporting new users in their first 
journeys).

 � Bike to School – a project aimed at teachers and stu-
dents from the 2nd and 3rd cycles of educational estab-
lishments and the rest of the school community, with 
awareness-raising actions for projects and initiatives 
that promote the correct and safe use of bicycles.
 � Cycle City – collaborative digital map, identifying 
bicycle racks (parking facilities for bicycles) which 
aims to give visibility to those that exist; evaluate their 
quality, and point out the places where there is a need 
for them to be installed. Currently, it has impact in the 
cities of Aveiro, Lisbon, and Setúbal [62]. 

Lisboa Ciclável – Câmara Municipal de Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a apostar nos últi-
mos anos numa política de mobilidade ativa, enquadrada 
na estratégia de Lisboa Capital Verde Europeia 2020. Assim, 
perspetiva-se um aumento para mais de 170 quilómetros 
de ciclovia. A estratégia passa pela criação de uma rede 
segura que integra seis eixos de ciclovias que ligarão os 
principais pontos e eixos de deslocação da cidade de Lisboa.

Paralelamente, o Município promove incentivos à aquisição 
de bicicletas convencionais ou elétricas em lojas do município 
bem como a disponibilização de mais 7750 lugares de esta-
cionamento seguro, dos quais 1700 serão implementados em 
interfaces de transporte público da cidade e 1050 ficarão 
disponíveis em parques subterrâneos da EMEL e parques 
concessionados pela autarquia. Os restantes 5000 lugares 
serão instalados em escolas, clubes desportivos e outras 
entidades de interesse público que os solicitem [59, 60].
 
 
MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta

A MUBi (Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta) 
é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, 
sediada em Lisboa, com intervenção de âmbito nacional, 
que tem como missão ajudar a criar condições para que 
qualquer pessoa possa utilizar a bicicleta de forma fácil, 
agradável, eficiente e segura, e divulgar e esclarecer quais 
os benefícios desta opção [61].
Esta associação desenvolve projetos destinados à popula-
ção em geral, com incentivos para a adoção de estilos de vida 
mais saudáveis, nomeadamente:

 � BikeBuddy – projeto de utilização de bicicleta em con-
texto urbano, como meio de transporte diário, através 
do aconselhamento e acompanhamento de novos 
utilizadores, nas suas primeiras deslocações.
 � Bike to School – projeto destinado a professores e 
alunos dos 2.º e 3.º ciclo dos estabelecimentos de 
ensino e restante comunidade escolar, com ações de 
sensibilização de projetos e iniciativas que promovam 
a utilização correta e segura da bicicleta.

 � Cidade Ciclável – mapa digital colaborativo, identifica-
tivo de bicicletários (estacionamento para bicicletas) 
que visa dar visibilidade aos que existem, avaliar a sua 
qualidade e assinalar os locais onde há necessidade de 
se instalarem. Atualmente, tem expressão nas cidades 
de Aveiro, Lisboa e Setúbal [62]. 

© CML | Américo Simas
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MOBI-AGE – Universidade de Coimbra e Universidade do Porto

O MOBI-AGE é um projeto exploratório, financiado pelo MIT 
Portugal (programa Massachusetts Institute of Technology) e 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que junta 
cientistas da (UC) Universidade de Coimbra e da (UP) Univer-
sidade do Porto, com o apoio de investigadores do MIT Age-
lab (Boston, EUA). O objetivo do projeto é identificar e classi-
ficar as barreiras que atualmente limitam a mobilidade das 
pessoas idosas no espaço urbano, sobretudo no que respeita 
aos percursos, aos acessos pedonais e aos transportes públi-
cos, com o intuito de projetar a mobilidade ativa e sustentável 
da população idosa nas cidades do futuro. 

Este projeto conta com dois estudos de caso (Coimbra 
e Porto), com particular incidência da investigação nas 
características da população idosa residente, áreas de resi-
dência e características do espaço público, incluindo as 
atrações turísticas. 

Para além do trabalho documental, o projeto inclui a rea-
lização de sessões participativas com a população e uma 
metodologia para o diagnóstico e classificação de espaços 
históricos centrais, para residentes ou visitantes, com vista 
a promover o futuro desenvolvimento de plataformas de 
informação interativas, destinadas aos utilizadores finais 
do espaço [63].

MOBI-AGE – University of Coimbra and University of Porto

MOBI-AGE is an exploratory project, funded by the MIT 
Portugal (Massachusetts Institute of Technology programme) 
and the Foundation for Science and Technology (FCT), which 
brings together scientists from the University of Coimbra and 
the University of Porto, with the support of researchers from 
MIT Agelab (Boston, USA). The aim of the project is to iden-
tify and classify the barriers that currently limit the mobility 
of the elderly in the urban space, particularly concerning to 
paths, pedestrian, access and public transport, with the aim 
of designing active and sustainable mobility for the elderly 
population in the cities of the future. 

This project has two case studies (Coimbra and Porto), 
with a particular research focus on the characteristics of the 
resident senior population, areas of residence, and charac-
teristics of the public space, including tourist attractions. 

In addition to documentary work, the project includes 
participatory sessions with the population and a methodo-
logy for the diagnosis and classification of central historic 
spaces, for residents or visitors, to promote the future deve-
lopment of interactive information platforms, aimed at the 
end-users of the space [63].

© CML
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O programa Our Sports Field Iniciative integrado no projeto Nei-
ghbourhood Sport as a Tool of Urban Regeneration visa pro-
mover a integração da comunidade local através da participa-
ção desportiva, focada essencialmente em três modalidades: 
basquetebol, futebol e voleibol [64].

O conceito de neighbourhood sport define a intenção de 
envolvimento de vários grupos da comunidade, criando a 
rotina de reunião para a prática desportiva em locais identifi-
cados da cidade, independentemente da sua idade e/ou nível 
de aptidão físico-motora. A intenção não é competir, mas 
encorajar a prática entre pares promovendo o aumento do 
nível de atividade física da população. Este projeto inclui os 
seguintes requisitos:

 �Marcação de reuniões nos campos todas as sextas-
-feiras às 18 horas.

 � Cada Our Sports Field inclui obrigatoriamente a dispo-
nibilização de 3 campos, um por modalidade. 
 � Acesso fácil aos campos através da utilização de 
transporte público.
 � Existência de parques infantis na proximidade dos 
campos, facilitando a presença de toda a família.
 � Exclusão dos clubes e afins na organização dos 
jogos/atividades que devem ser livres/espontâneas.

 � Todas as pessoas são bem-vindas aos jogos, indepen-
dentemente do género, da idade, do nível de aptidão 
físico-motora ou do estatuto social.
 � A participação é gratuita e não existe necessidade de 
efetuar marcação dos campos.

Com este projeto observou-se um aumento da utilização 
dos transportes públicos de 3% para 22%; o envolvimento 
de ~250 pessoas todas as sextas-feiras de atividade; 

7. A Promoção da Atividade          
    Física e do Desporto Urbano 
    – Boas Práticas Internacionais
    The Promotion of Physical  
    Activity and Urban Sport 
    – International Best Practices

Área Atividade Física e Desportiva
Physical Activity and Sports Area

Neighbourhood Sport as a Tool of Urban Regeneration – A Warsaw Case Study, Polónia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The programme Our Sports Field Initiative, part of the Nei-
ghbourhood Sport as a Tool of Urban Regeneration project, 
aims to promote the integration of the local community 
through sports participation, focusing essentially on three 
sports: basketball, football and volleyball [64].

The concept of neighbourhood sport defines the inten-
tion of involving several groups of the community, creating 
a routine of gathering for the practice of sports in identi-
fied places of the city, regardless of their age and/or level 
of physical-motor ability. The intention is not to compete, 
but to encourage the practice among peers promoting an 
increase in the level of physical activity of the population. 
This project includes the following requirements:

 � Appointments in the fields every Friday at 6pm.
 � 3 fields are available at each Sports Field, one per 
modality. 
 � Easy access to the fields through the use of public 
transport.
 � There are children's playgrounds near the fields, 
making it easier for the whole family to be present.
 � Exclusion of clubs and such in the organisation of 
games/activities which should be free  / spontaneous.

 � All people are welcome to attend the games, regardless 
of gender, age, physical fitness, level or social status.
 � Participation is free of charge and there is no need 
to book the camps.

With this project, we observed an increase in the use of, 
public transport from 3% to 22%; the involvement of ~250 
people in activity every Friday;
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a greater commitment of the community in the preserva-
tion of the sports space, and the creation of a Neighbou-
rhood Sport Forum [65]. The results highlight Neighbou-
rhood Sport as an approach to be considered in urban regenera-
tion processes aiming at increasing local sport practice.

The ParkLives programme started in 2014 and currently 
counts ~200 community parks in the cities of Newcastle, 
Birmingham, London Borough of Newham, Glasgow, Man-
chester, Nottingham, Dundee, Southampton, Stoke-on-Trent, 
and Swansea [66]. This programme promotes participation in 
a varied set of sports and recreational activities, aimed at 
the whole family, during spring and summer. 

The idea to build this programme emerged in 2012 
after the London Olympics, in to continue the legacy of the 
Games instilled in a community programme that would 
foster Olympic values. ParkLives is a free participation pro-
gramme, where each person is invited to participate regu-
larly and bring family and friends, promoting not only phy-
sical well-being but also a sense of belonging to the commu-
nity [67]. The evaluating of this project and the identification 
of opportunities for growth is carried out by UK Active.

 
 
Movement Spaces was born from the need to consider a 
city's urban environment for physical activity and sport, 
assessing potential barriers to participation and safety 
needs [68]. Developed by the International Sport and Cul-
ture Association (ISCA), Movement Spaces brings together 
5 European cities (Barcelona, Birmingham, Paris, Wroclaw  
and Plovdiv) to share best practices for the implemen-
ting local initiatives for physical activity and sport in an 
urban context. The partnership between these cities con-
tributes to the exchange between organisations in to 
learn about the different realities and acquire informa-
tion and methodologies for the implementing  program-
mes in different territories. It was through this consortium 
of cities that the Movement Spaces Platform was born, a 

um maior empenhamento da comunidade na preservação do
espaço desportivo e a criação de um Fórum de Neighbourhood 
Sport [65]. Os resultados evidenciam o Neighbourhood Sport 
como uma abordagem a considerar nos processos de reabilita-
ção urbana visando o aumento da prática desportiva local.

O programa ParkLives teve início em 2014 contando atual-
mente 200 parques comunitários nas cidades de Newcastle, 
Birmingham, London Borough of Newham, Glasgow, Man-
chester, Nottingham, Dundee, Southampton, Stoke-on-Trent 
e Swansea [66]. Este programa promove a participação num 
conjunto variado de atividades desportivas e lúdicas, dire-
cionadas a toda a família, durante a Primavera e Verão. 

A ideia de construção deste programa surgiu em 2012 
após os Jogos Olímpicos de Londres, no sentido de conti-
nuar o legado dos Jogos através de um programa comuni-
tário que fomentasse os valores olímpicos. O ParkLives é 
um programa de participação gratuita, onde cada pessoa é 
convidada a participar regularmente e a trazer familiares 
e amigos, promovendo-se não só o bem-estar físico como 
o sentimento de pertença à comunidade [67]. A avaliação deste 
projeto e a identificação de oportunidades de crescimento é 
realizada pela entidade UK Active.

O Movement Spaces nasce da necessidade de considerar 
o ambiente urbano de uma cidade para a prática de atividade
física e desportiva, avaliando as potenciais barreiras à 
participação e as necessidades ao nível da segurança [68]. 
Desenvolvido pela Associação Internacional de Desporto e 
Cultura (ISCA), o Movement Spaces reúne 5 cidades Euro-
peias (Barcelona, Birmingham, Paris, Wroclaw e Plov-
div) na partilha de boas práticas para implementação de 
iniciativas locais de atividade física e desportiva em con-
texto urbano. A parceria entre estas cidades concorre para 
o intercâmbio entre organizações com vista a conhecer 
as diferentes realidades e adquirir informação e metodo-
logias para a implementação de programas em diferentes 
territórios. Foi através deste consórcio de cidades que nas-
ceu o Movement Spaces Platform, uma plataforma digital 

ParkLives – United Kingdom

Movement Spaces Platform – Europe

digital platform dedicated exclusively to research on phy-
sical activity and healthy lifestyles in an urban context, 
constituting a reference for civil society organisations and 
municipalities that wish to follow best practices in this 
area. The platform brings together 43 examples from 20 
countries on the implementing sport and physical activity 
in urban space, considering architectural and site planning 
characteristics. The good practice examples are divided into 
urban spaces, green parks, and open access aquatic/water 
sport facilities.

Active Streets is a programme of a community cooperative 
society, The Active Wellbeing Society, which aims to imple-
ment initiatives to promote healthier and more active com-
munities, based on values of social inclusion and equal 
opportunities [69]. This programme helps to foster commu-
nity life by inviting the informal practice of physical activity 
and other recreational activities in closed streets designed 
for this purpose. By closing the streets, children are invited 
to play freely and make friends, while adults chat and get to 
know their neighbours. 

Active Streets are considered an example of social inter-
vention and integration, in that the whole community is 
called upon to get involved voluntarily in a rotating sys-
tem by assuming different responsibilities: closing the 
street, ensuring that children are supervised, informing nei-
ghbours beforehand of the closure of the street, and caring 
for the space before, during and after the initiative to ensure 
the necessary hygiene and safety conditions. The commu-
nity is involved in an initiative by everyone for the benefit of 
all, including the elderly, thus combating loneliness.

 
 
 
 

dedicada exclusivamente à investigação da atividade física 
e dos estilos de vida saudáveis em contexto urbano, cons-
tituindo uma referência para organizações da sociedade 
civil e municípios que pretendam seguir as melhores práti-
cas nesta temática. A plataforma reúne 43 exemplos de 20 
países sobre a implementação do desporto e da atividade 
física no espaço urbano considerando as características de 
arquitetura e planeamento do local. Os exemplos de boas 
práticas estão divididos em espaço urbano, parques ver-
des, e instalações aquáticas/náuticas de acesso aberto. 

 
As Active Streets é um programa de uma sociedade coope-
rativa comunitária The Active Wellbeing Society, que visa 
implementar iniciativas que promovam comunidades 
mais saudáveis e ativas, cimentadas em valores de inclu-
são social e igualdade de oportunidades [69]. Este programa 
ajuda a fomentar a vida em comunidade, convidando à 
prática informal de atividade física e de outras atividades 
lúdicas em ruas fechadas destinadas para este efeito. Com 
o fecho das ruas, as crianças são convidadas a brincarem livre-
mente e a fazerem amigos, enquanto os adultos conversam e 
conhecem os vizinhos. 

As Active Streets são consideradas um exemplo de inter-
venção e integração social, na medida em que toda a comuni-
dade é chamada a envolver-se voluntariamente num sistema 
rotativo assumindo diferentes responsabilidades: o fecho da 
rua, a garantia de vigilância das crianças, a comunicação do 
fecho da rua antecipadamente aos vizinhos, e o cuidado do 
espaço antes, durante e após a iniciativa, garantindo as con-
dições de higiene e segurança necessárias. A comunidade é 
envolvida numa iniciativa de todos para benefício de todos 
incluindo os mais idosos, combatendo a solidão.

Active Streets – United Kingdom
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Use our School, é um programa de apoio ao desenvolvi-
mento desportivo que consiste na disponibilização das ins-
talações desportivas  escolares para usufruto da comuni-
dade, findo as atividades letivas, tanto durante a semana, 
como aos fins de semana [70]. Os benefícios deste projeto 
centram-se essencialmente nos seguintes pontos:

 � Apoio aos clubes desportivos locais;
 � Promoção da presença e responsabilidade da escola 
no desenvolvimento da comunidade onde está inserida;
 � Promoção da prática desportiva, diretamente relacio-
nada com benefícios ao nível da saúde e bem-estar.

Para a implementação deste projeto em cada escola são 
analisadas as características da comunidade com o envolvi-
mento de estudantes, professores, autarquias locais, encar-
regados de educação e outros parceiros.

 
 
 
 
Com início em 2008, o projeto Active Parks Birmingham 
destina-se à promoção do desporto para todos e à utili-
zação multifuncional dos espaços verdes da cidade [71]. 
Este projeto integra um conjunto de atividades gratuitas 
direcionadas a toda a população, numa vasta abrangên-
cia de modalidades (caminhadas, corridas, dança, ciclismo,  
tai-chi, basquetebol 3x3, ténis, entre outras). Paralelamente, 
evisando as faixas etárias seniores, são desenvolvidos 
workshops de jardinagem, de conservação e de artesanato, 
para que toda a comunidade possa usufruir no mesmo local 
de atividades que promovam o bem-estar.

Atualmente, o projeto está presente em 60 parques de 
Birmingham, tendo-se observado um aumento da partici-
pação da comunidade, particularmente dos grupos popu-
lacionais que habitualmente demonstram menor adesão 
a este tipo de propostas, como a população feminina e as 
minorias étnicas.

Active Parks Birmingham: Let’s Take This Outside – England

 
 
Use our School, is a support programme for sports develo-
pment which consists of making school sports facilities avai-
lable for the use of the community, after school activities, 
both during the week and at weekends [70]. The benefits of 
this project are essentially centred on the following points:
 

 � Support for local sport clubs;
 � Promoting the presence and responsibility of the school 
in the developing the community where it is located;
 � Promotion of the practice of sports, directly related 
to benefits regarding health and well-being.

For the implementing of this project in each school, the 
characteristics of the community are analysed with the 
involvement of students, teachers, local authorities, parents 
and other partners.
 

 
 
Started in 2008, the Active Parks Birmingham project aims 
to promote sport for all and the multifunctional use of the 
city's green spaces [71]. This project integrates a set of free 
activities aimed at the entire population, in a wide range 
of sports (walking, running, dancing, cycling, tai-chi, 3x3 
basketball, tennis, among others). In parallel, and targeting 
the senior age groups, gardening, conservation and han-
dicraft workshops are developed, so that the whole com-
munity can enjoy in the same place activities that promote 
well-being. 

Currently, the project is present in 60 parks in Birmin-
gham, and an increase in community participation has 
been observed, particularly in population groups that usually 
show less adhesion to this type of proposal, such as the 
female population and ethnic minorities.

 

Arquitetura / Intervenção Urbana

O projeto australiano Cities for Play, iniciado em 2017 pela 
arquiteta e designer urbana Natalia Krysiak, tem como 
principal objetivo inspirar as comunidades a construírem 
cidades divertidas e agradáveis para as crianças viverem 
onde a brincadeira e a mobilidade ativa não são esquecidas 
e o ambiente promove a saúde e o bem-estar. O projeto inclui
as seguintes ações:

- O envolvimento da comunidade através da partilha de 
ideias e da capacitação para uma participação mais ativa.
- A consultadoria para delinear estratégias de melhoria 
ou criação do espaço público.
- A partilha através de fóruns, eventos, workshops, 
destinado a decisores políticos, a arquitetos, designers, 
curiosos pelo tema e à comunidade em geral.
- A investigação, através de publicações com partilha 
de boas práticas e estratégias. 

Nos canais de comunicação do projeto é possível encontrar 
exemplos destas ações, bem como outros projetos e boas 
práticas que estão a ser desenvolvidas por todo o mundo 
para promover a vivência do espaço público de uma forma 
mais ativa e feliz, não só pelas crianças, mas por toda a 
população [72].

 
A Cidade Ativa é uma organização social, sediada no Brasil,  
que visa estimular a leitura e a transformação da paisagem e 
das pessoas através de projetos que modifiquem o ambiente 
construído e fomentem a inclusão, resiliência e a saúde [73]. As 
áreas de intervenção da Cidade Ativa passam pelas seguintes 
ações:

 � (Re)conhecer os lugares e os comportamentos dos 
respetivos utilizadores e conceber estratégias de inter-
venção e de avaliação do impacto, através da recolha 
de dados in loco. 

Active City – Brazil

Cities for Play –  Australia

Área Não Desportiva
Non-Sports Area

 
 
Architecture / Urban Intervention

 
The Australian Cities for Play project, started in 2017 by 
architect and urban designer Natalia Krysiak, has as its 
main objective to inspire communities to build fun and 
enjoyable cities for children to live in where play and active 
mobility are not forgotten and the environment promotes 
health and well-being. The project includes the following 
actions:

- Community involvement through sharing ideas and 
building capacity for more active participation,
- The consultancy to outline strategies for improvement 
or creation of public space.
- Sharing through forums, events, and workshops, 
aimed at policy makers, architects, designers, those 
curious about the subject and the community in general. 
- Research, through publications sharing the best pratices 
and strategies. 

In the communication channels of the project it is possible 
to find examples of these actions, as well as other, projects 
and good practices that are being developed around the 
world to promote a more active and happy experience of 
the public space, not only for children, but also for the entire 
population [72].
 
 

 
Active City is a social organisation, based in Brazil, which aims 
to stimulate the reading and transformation of the landscape 
and people through projects that modify the existing environ-
ment and foster inclusion resilience and health [73]. The areas 
of intervention of Active City go through the following actions:

 

 � (Re)getting to know the places and their users' beha-
viours designing intervention and impact assessment 
strategies through on-site data collection.

Use our School – England
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 � (Co)criar a transformação do espaço físico e poten-
ciar a qualidade de vida das comunidades, através de 
projetos de desenho urbano e arquitetura e da formu-
lação de orientações. 

 � (In)formar a população sobre o trabalho desenvolvido 
e capacitá-la para pensar sobre/para a sua cidade, 
através de cursos, campanhas, palestras e ações afins. 

 
 
 
O URBACT é um programa europeu de aprendizagem e troca de 
experiências para a promoção do desenvolvimento urbano susten-
tável. Este programa visa apoiar as cidades no desenvolvimento de 
soluções pragmáticas, inovadoras e sustentáveis, que integrem 
temas urbanos, económicos, sociais e ambientais [74].

São vários os projetos enquadrados pela Vital Cities entre os 
quais destacamos uma rede de cidades europeias, na qual se 
incluem cidades portuguesas, que visa o combate à exclusão 
social através do redesenho dos espaços públicos e melho-
ria dos equipamentos para a prática desportiva nas áreas 
residenciais mais carenciadas [75, 76].

Projetos de Arquitetura e Urbanismo Ativos

Streetmekka Viborg / EFFEKT / Dinamarca (2018)
Edifício original (fábrica com moinho de vento) transfor-
mado num espaço desportivo e cultural, proporcionando 
as condições para realizar atividades como parkour, skate, 
escalada, basquetebol, além de uma série de oficinas de 
várias áreas (música, artesanato, animação, entre outras) [77].

Game Streetmekka Aalborg / JAJA Architects / Dinamarca 
(2018) 
Antigo laboratório de 1963, reabilitado e transformado 
num espaço multidesportivo. No seu interior é possível pra-
ticar escalada, parkour, basquetebol, futebol de rua, dança, 
entre outras atividades. A sua parte exterior/fachada, 
uma tela viva de arte urbana, foi também modificada para 
potenciar a prática de atividades [78].

Pista de Skate Sob o Viaduto Krymsky / Snohetta, 
Strelka KB, Strelka Architects / Rússia (2017)
Antigo parque de estacionamento numa zona urbana e 
central de Moscovo situado por baixo de um viaduto, que 
foi transformado numa pista de skate para iniciantes, aces-
sível à população em geral e não apenas aos praticantes 
mais avançados [79]. 

 � (Co)create transforming of the physical space and 
enhance the quality of life of communities through 
urban design and architecture projects and the formu-
lation of guidelines.

 � (In)train the population about the work developed 
and enable them to think about/for their city, through 
courses, campaigns, lectures and similar actions.

 
 
 
 
URBACT is a European programme of learning and expe-
rience sharing for the promotion of sustainable urban 
development. This programme aims to support cities in 
developing pragmatic, innovative and sustainable solu-
tions integrating urban economic, social and environmental 
issues [74].

Vital Cities is part of a network of European cities, inclu-
ding Portugal, aims to combat social exclusion by redesig-
ning public spaces and improving equipment for sports 
activities in the most deprived residential areas. [75, 76].

 
 
 
Active Architecture and Urbanism Projects

 
Streetmekka Viborg / EFFEKT / Denmark (2018)
The original building (factory with windmill) transfor-
med into a sports and cultural space, providing the con-
ditions for activities such as parkour, skateboarding, clim-
bing, basketball, as well as a series of workshops in various 
areas (music, crafts, animation, among others) [77].

Game Streetmekka Aalborg / JAJA Architects / Denmark 
(2018)
An old laboratory from 1963, it has been renovated and 
transformed into a multi-sports venue. Inside, it is pos-
sible to practice climbing, parkour, basketball, street foo-
tball, and dance, among other activities. It's exterior/front, a 
living canvas of urban art, has also been modified to encou-
rage the practice of activities [78].

Skateboarding Track Under the Viaduct Krymsky/ 
Snohetta, Strelka KB, Strelka Architects / Russia (2017)
A former car park in a central urban area of Moscow under 
a viaduct has been transformed into a beginners' skate-
board track accessible to the general population and not 
only to the more advanced skaters [79].  

Vital Cities | URBACT – United Kingdom

Complexo Desportivo Green Bay Packers / Rossetti / 
EUA (2017)
Transformação do espaço exterior de uma estrutura des-
portiva, de modo a ser utilizada de forma flexível durante 
todo o ano. Para o efeito, o projeto incluiu uma colina para 
trenós na parte superior do pavilhão, que se estende por 
90 metros de comprimento, e um ringue de patinagem. O 
complexo desportivo estimula a prática de atividade física 
da população durante os meses de inverno e, nos meses 
de verão, converte-se num espaço verde e numa praça com 
capacidade para receber diversos eventos ou iniciativas [80].

Geopark / Helen & Hard / Noruega (2008)
Situado na zona portuária de Stavanger, o Geopark trans-
formou um espaço anteriormente abandonado num local 
social, ativo e desportivo, através da utilização do espaço 
adjacente ao Museu do Petróleo. A conceção do espaço 
teve em linha de conta a experiência geológica e sísmica da 
indústria do petróleo, a tecnologia, os materiais e os resí-
duos relacionados com a produção de petróleo e a colabo-
ração de grupos de jovens locais. A conjugação destes três 
eixos deu origem aos vários elementos e funções que com-
põem o espaço: espaço para ciclismo, parede de escalada, 
pista de skate, recinto para jogos com bola, para relaxar 
e ainda para espetáculos. Foi privilegiada a utilização de 
materiais reciclados provenientes das instalações petrolí-
feras e outras organizações associadas [81].

Nave Multiusos - sistema vertical de plataformas des-
portivas e culturais / Alejandro Haiek / LAB PRO FAB / 
Venezuela (2014)
Edifício multiusos, contruído no centro da comunidade local 
de Caracas, é considerado um dispositivo urbano que fun-
ciona como um elo entre os principais sistemas de mobili-
dade urbana, ao criar novas relações com o espaço público 
através de três plataformas verticais. A primeira plataforma, 
em contacto direto com a rua, foi concebida para aco-
lher uma praça de alimentação e um centro de formação. 
A plataforma do piso seguinte acolhe um espaço multiusos 
com áreas para reuniões, oficinas pedagógicas e espaços 
culturais. A plataforma do último piso, a maior das plata-
formas, é uma espécie de espaço público, suspenso sobre o 
espaço da rua, destinado à prática desportiva [82]. 

Campus Pool Skate Park / Inglaterra (2015)
Antiga piscina desativada, em Bristol, reabilitada e transfor-
mada num skatepark coberto, com espaço de receção, loja e 
café. Considerado um projeto que envolveu toda a comunidade, 

Sports Complex Green Bay Packers / Rossetti / EUA (2017) 
Transformation of the outdoor space of a sports structure 
so that it can be used flexibly all year round. To this end, 
the project included a sledding hill at the top of the facility, 
which extends 90 meters in length, and a skating rink. The 
sports complex encourages physical activity among the 
population during the winter months and, during the sum-
mer months, it becomes a green space and a square with 
the capacity to host various events or initiatives [80].

Geopark / Helen & Hard / Norway (2008)
Located in Stavanger's harbour area, the Geopark has 
transformed a previously abandoned space into a social, 
active and sports venue through using the space next to 
the Petroleum Museum. The design of the space conside-
red the geological and seismic experience of the oil indus-
try, the technology, materials and waste related to oil pro-
duction and the collaboration of local youth groups. The 
combination of these three axes gave rise to the various 
elements and functions that make up the space: a space for 
cycling, a climbing wall, a skateboard track, an area for ball 
games, for relaxing and also for shows. Priority was given 
to using recycled materials from oil facilities and other 
associated organisations [81].

Multipurpose Hall - vertical system of sports and cul-
tural platforms / Alejandro Haiek / LAB PRO FAB / 
Venezuela (2014)
Multi-purpose building, located in the centre of the local 
community of Caracas, is considered an urban device that 
acts as a link between the main systems of urban mobility, 
by creating new relationships with the public space through 
three vertical platforms. The first platform, in direct con-
tact with the street, is designed to host a food court and 
a training centre. The platform on the next floor houses a 
multipurpose space with areas for meetings, pedagogical 
workshops and cultural spaces. The top floor platform, the 
largest of the platforms, is a kind of public space, suspen-
ded above the street space, intended for sports [82]. 

 
Campus Pool Skate Park / England (2015)
Former deactivated swimming pool in Bristol, rehabilitated 
and transformed into an indoor skatepark, with a reception 
area, shop and cafe. Considered a project that involved the 
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whole community, it has the main institutional support 
from the local city council , promoting greater active parti-
cipation of its citizens in the life of the city [83].

Pigalle Duperré / Ill-Studio l France (2017)
Urban art intervention on the Duperré basketball court, loca-
ted in a residential district of Paris, through a collaboration 
between the French fashion brand Pigalle and the Ill-Studio 
design agency [84]. 

Other Spaces that Activate

In Berlin, the decommissioned Tempelhof airport has been 
transformed into a park for cultural and sports activities.

In Paris, the improved sanitary quality of the River Seine 
has made it possible to create new bathing areas and hold 
sports events.

In Lyon, the Zenith park is a good example of the conside-
ration of public health at the design stage.

conta com o principal apoio institucional por parte da autar-
quia local, promovendo uma maior participação ativa dos 
seus cidadãos na vida da cidade [83].

Pigalle Duperré / Ill-Studio l França (2017) 
Intervenção de arte urbana no campo de basquetebol Duperré, 
situado num bairro residencial de Paris, através de uma cola-
boração entre a marca de moda francesa Pigalle e a agência de 
design Ill-Studio [84]. 

Outros Espaços que Ativam

Em Berlim, o aeroporto desativado de Tempelhof foi trans-
formado num parque para atividades culturais e desportivas.

Em Paris, a melhoria da qualidade sanitária do rio Sena 
permitiu a criação de novas zonas balneares e a realização 
de eventos desportivos.

Em Lyon, o parque Zenith constitui um bom exemplo de 
consideração da saúde pública na fase de projeto.

Mobilidade

 
 
A semana europeia da mobilidade é a principal iniciativa da 
Comissão Europeia no âmbito da sensibilização para a mobi-
lidade urbana sustentável. Promove mudanças comporta-
mentais em favor da mobilidade ativa e outras soluções de 
transporte limpas e inteligentes.

O evento principal ocorre de 16 a 22 de setembro de cada 
ano, culminando com o Dia Europeu Sem Carros. As auto-
ridades locais são incentivadas a utilizar este período para 
implementar medidas, promover infraestruturas e tecnolo-
gias, medir a qualidade do ar e obter feedback do público [85]. 

Anualmente, são destacados exemplos de boas práticas 
da European Mobility Week nos vários municípios partici-
pantes, com o propósito de premiar as autoridades locais 
que tenham desenvolvido políticas, atividades e boas prá-
ticas para a melhoria da mobilidade urbana [86]. Em 2019, 
um município português (Alfândega da Fé) foi um dos fina-
listas na categoria de municípios de pequena dimensão, 
com população inferior a 50 mil habitantes. O seu destaque 
deveu-se ao projeto desenvolvido com foco na promoção do 
ser ativo e da importância da mobilidade ativa, através da 
adoção de medidas de segurança rodoviária que concorriam 
para o sucesso desta iniciativa: redução dos limites de veloci-
dade, nomeadamente perto de estabelecimentos de ensino; 
transformação de ruas para uso exclusivamente pedonal, 
sazonalmente; simplificação da utilização da rede de trans-
portes públicos; promoção do envolvimento e participação 
ativa da comunidade no plano de mobilidade da sua cidade.

O CLEAR é um projeto italiano de Urban Mobility co-financiado 
pela União Europeia, que tem como principal objetivo gerar 
novas experiências para o dia-a-dia do espaço urbano atra-
vés de pequenas intervenções nas ruas aliadas a conceitos 
e formas de mobilidade alternativa [87]. 

O projeto parte de dois conceitos fundamentais: o espaço 
público como espaço de experimentação para inovações 
disruptivas (e.g., plataformas de mobilidade partilhada, 
utilização de veículos elétricos e autónomos, soluções de 
micromobilidade, etc.) e o resgate da função primordial das 
ruas da cidade como local social, ativo, cultural e sustentável.  

Mobility
 
 
 
European Mobility Week is the European Commission's fla-
gship initiative to raise awareness of sustainable urban 
mobility. It promotes behavioural change in favour of active 
mobility and other clean and intelligent transport solutions.

The main event takes place from 16 to 22 September 
each year, culminating in the European Car Free Day. Local 
authorities are encouraged to use this period to implement 
measures, promote infrastructure and technology, mea-
sure air quality and get feedback from the public [85]. 

Each year, examples of good practices from European 
Mobility Week are highlighted in the various participa-
ting cities, with the aim of rewarding local authorities that 
have developed policies, activities and good practices to 
improve urban mobility [86]. In 2019, a Portuguese city coun-
cil (Alfândega da Fé) was one of the finalists in the category 
of small city council with a population of less than 50,000 
inhabitants. Its highlight was due to the project developed 
focusing on the promotion of being active and the impor-
tance of active mobility, through the adoption of road safety 
measures that contributed to the success of this initiative: 
reduction of speed limits, namely near educational esta-
blishments; transformation of streets for pedestrian use 
only, seasonally; simplification of using the public transport 
network; promotion of the involvement and active partici-
pation of the community in the mobility plan of their city. 

 
 
 
 
CLEAR is an Italian Urban Mobility project co-funded by the 
European Union, whose main objective is to generate new 
experiences for everyday urban space through small inter-
ventions in the streets combined with alternative mobility 
concepts and forms [87]. 

The project is based on two fundamental concepts: 
public space as a space for experimentation for disruptive 
innovations (e.g., shared mobility platforms, use of electric 
and autonomous vehicles, micro-mobility solutions, etc. 
and the rescue of the primary function of city streets as a 
social, active, cultural and sustainable. 

European Mobility Week

City LivEAbility by Redesign (CLEAR)

© CML | Américo Simas
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The CLEAR brings together a set of good practices called 
City Streets Experiments, which consist of intentional and 
temporary changes in using public space, with a view to 
exploring and systemically changing urban mobility [88]. 
 
 
 
 

PPS is a non-profit planning, design and education organi-
sation to help people think about, create and transform or 
maintain public space (placemaking), and to help streng-
then communities. More than the promotion of a captiva-
ting space, new patterns of use of public space are encou-
raged, considering the physical, cultural and social identity 
that define the place and support its continuous evolution.
Originating in the United States of America, PPS has already 
supported more than 3500 communities in 50 countries. 
On its communication channels you can find several exam-
ples of the work developed, as well as publications on this 
theme [89].
 
 

A 15-minute city is a residential urban concept, populari-
sed by Paris Mayor Anne Hidalgo and proposed by resear-
cher Carlos Moreno, which aims to improve quality of life 
by creating cities where daily needs can be met in 15 minu-
tes on foot, by bicycle or by public transport from residents' 
homes. In this concept, time emerges before space - this is 
"chrono-urbanism".

The focus of the 15-minute city is on neighbourhood urban 
planning that favours accessibility to services through active 
and sustainable forms of mobility, while promoting the local 
economy [90]. This concept has been adopted in cities such 
as Paris, Melbourne, Portland, Oregon, San Francisco or 
Örebro, with positive results on car traffic, air quality, reuse 
of car parks for other functions and public health [91, 92].

O CLEAR reúne um conjunto de boas práticas designadas 
por City Streets Experiments, que consistem em alterações 
intencionais e temporárias de utilização do espaço público, 
com vista à exploração e mudança sistémica na mobilidade 
urbana [88].

O PPS é uma organização sem fins lucrativos de planea-
mento, design e educação para ajudar as pessoas a pensa-
rem, a criarem e a transformarem ou manterem o espaço 
público (placemaking) e para ajudar a fortalecer as comu-
nidades. Mais do que a promoção de um espaço cativante, 
são fomentados novos padrões de utilização do espaço 
público atendendo à identidade física, cultural e social que 
definem o lugar e apoiam a sua contínua evolução. 
Oriundo dos Estados Unidos da América, o PPS já apoiou 
mais de 3500 comunidades em 50 países. Nos seus canais 
de comunicação é possível encontrar vários exemplos do 
trabalho desenvolvido, bem como publicações sobre esta 
temática [89].

Uma cidade de 15 minutos é um conceito urbano residen-
cial, popularizado pela prefeita de Paris Anne Hidalgo e 
proposto pelo investigador Carlos Moreno, que visa melho-
rar a qualidade de vida através da criação de cidades onde 
as necessidades diárias possam ser atendidas em 15 minu-
tos a pé, de bicicleta ou de transporte público a partir das 
casas dos moradores. Neste conceito, o tempo emerge 
antes do espaço – trata-se de “crono-urbanismo”. 

O foco do 15-minute city consiste num planeamento urbano 
de proximidade que favorece a acessibilidade aos serviços 
através de formas de mobilidade ativas e sustentáveis, 
fomentando simultaneamente a economia local [90]. Este 
conceito tem vindo a ser adotado em cidades como Paris, 
Melbourne, Portland, Oregon, São Francisco ou Örebro, com 
resultados positivos no tráfego automóvel, na qualidade 
do ar, na reutilização de parques de estacionamento para 
outras funções e na saúde pública [91, 92].

Other Ideas that Activate

Digital applications (Apps) to increase outdoor sports 
practice, in which we highlight:  

 � In Geneva, the Sport City Tour App proposes sports 
circuits according to the user's geolocation.
 � In Lyon, the enform@Lyon App promotes physi-
cal activity and sports through proposed routes to 
explore the city and its heritage.

Outras Ideias que Ativam

Aplicações digitais (App) para aumentar a prática despor-
tiva outdoor, em que se destaca: 

 � Em Genebra, a App Sport City Tour propõe circuitos 
desportivos, de acordo com a geolocalização do utilizador.
 � Em Lyon, a App enform@Lyon promove a atividade 
física e desportiva através de propostas de percursos 
para explorar a cidade e o seu património.

Project for Public Space (PPS), United States of America

15 Minute City

© CML | Carlos MD Silva
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