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PREFÁCIO 
 

 

O envelhecimento populacional foi reconhecido como uma das megatendências demográficas mundiais com impactos 

contínuos e duradouros no desenvolvimento sustentável e na forma como vivemos e trabalhamos nas nossas 

sociedades. A região da UNECE, onde se encontra atualmente cerca de 30% da população mundial com 65 anos ou 
mais, está na linha da frente desta tendência. Entre as principais atividades do Grupo de Trabalho Permanente sobre o 

Envelhecimento da UNECE contam-se aquelas destinadas a orientar e reforçar a elaboração de políticas por parte dos 

Estados-Membros no sentido de se adaptarem ao envelhecimento populacional e compreenderem o potencial de viver 

mais tempo. 

As mudanças transformativas necessárias para adaptar as sociedades às implicações da longevidade individual e do 

envelhecimento populacional não podem ser alcançadas sem um esforço ao nível de todo o governo e de toda a 

sociedade. Por este motivo, a integração do envelhecimento, ou seja, a integração sistemática das questões do 

envelhecimento em todos os campos políticos relevantes e a todos os níveis de governo, foi recomendada pelo Plano 

de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA, 2002) e pela maioria dos documentos políticos 

internacionais relacionados com o envelhecimento que se seguiram. 

Nos países da UNECE, a tomada de consciência da necessidade de integrar o envelhecimento na sociedade, bem 
como os esforços nesse sentido, estão a ganhar ímpeto. Para apoiar o processo e fornecer orientação metodológica, o 

Grupo de Trabalho Permanente sobre o Envelhecimento da UNECE estabeleceu uma Task Force para a Integração do 

Envelhecimento, que trabalhou em colaboração com o consultor e a Unidade de População da UNECE para elaborar as 

presentes Orientações para a Integração do Envelhecimento. As Orientações foram discutidas e acordadas pela Task 

Force e aprovadas para publicação pelo Grupo de Trabalho Permanente sobre o Envelhecimento na sua 13.ª reunião 

anual, em novembro de 2020. 

As Orientações fornecem aos decisores políticos de toda a região da UNECE sugestões sobre como avançar ou 

melhorar os seus esforços de integração através do desenvolvimento de um Quadro Estratégico para a Integração do 

Envelhecimento. Baseiam-se na metodologia dos Roteiros para a Integração do Envelhecimento da UNECE e nas 

experiências nacionais adquiridas ao longo dos últimos 20 anos de implementação do MIPAA na região da UNECE. 

Criar uma sociedade para todas as idades que não deixe ninguém para trás exige que os decisores políticos 

compreendam as diferentes e evolutivas necessidades, direitos e preferências dos indivíduos ao longo da sua vida e ao 

longo das suas trajetórias de envelhecimento individual. Por conseguinte, as Orientações recomendam uma 

"abordagem de dupla via" à integração do envelhecimento que considere o envelhecimento tanto do ponto de vista 
social como individual. Uma "abordagem de dupla via" permite às sociedades compreender o potencial de viver mais 

tempo, assegurando simultaneamente adaptações sustentáveis dos sistemas educativos, mercados de trabalho, apoios 

sociais e cuidados de saúde, e sistemas de segurança e proteção social a proporções crescentes de pessoas idosas. 

As Orientações para a Integração do Envelhecimento da UNECE são publicadas num momento crítico. Os países da 

região ainda se encontram a combater a segunda vaga da pandemia da COVID-19, o que exige esforços políticos, 

sociais e económicos sem precedentes. As sociedades com populações em envelhecimento têm sido particularmente 

atingidas. A consciência da diversidade de necessidades e capacidades e o respeito pelos direitos humanos fornecem 

orientações valiosas para a conceção de medidas governamentais durante este período de inédita complexidade e para 

progredir melhor nos próximos anos. Ao colocar a tónica numa investigação e análise sensíveis à idade, no 

envolvimento de múltiplas partes interessadas, na coordenação e colaboração intersetoriais, bem como no alinhamento 

com quadros internacionais relevantes, as Orientações para a Integração do Envelhecimento também fornecem uma 
ferramenta pertinente para implementar a Década de Ação, destinada à implementação acelerada dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e da Década do Envelhecimento Saudável das Nações Unidas (2021-2030). 

 
 
 
 

Edmundo Martinho 
Presidente 

Grupo de Trabalho Permanente sobre o Envelhecimento da UNECE 
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GLOSSÁRIO 
 

Envelhecimento Ativo O envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança com o propósito de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas envelhecem.1
 Trata-se de um conceito multidimensional que se 

centra nos indivíduos, grupos e populações e engloba a participação no mercado de 

trabalho, o envolvimento em atividades não remuneradas, produtivas e sociais, e 

uma vida saudável, independente e segura à medida que as pessoas envelhecem. 

Assim, as políticas de envelhecimento ativo abordam geralmente estas dimensões: 

(i) permitir possibilidades de uma vida profissional mais longa; ii) assegurar a 

participação social; iii) encorajar estilos de vida saudáveis; e iv) proporcionar 

oportunidades de vida independente e de envelhecimento com dignidade, tanto para 

homens como para mulheres. 
 

Idadismo O idadismo é um fenómeno social multifacetado que a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) define como os estereótipos, preconceitos e discriminação dirigidos 

aos outros ou a si próprio com base na idade. O idadismo tem vários aspetos 

interrelacionados: três dimensões – estereótipos (pensamentos), preconceitos 

(sentimentos) e discriminação (ações ou comportamentos); três níveis de 

manifestação – institucional, interpessoal e autodirigida; e duas formas de expressão 

– explícita (consciente) e implícita (inconsciente).2 O idadismo ocorre em vários 

contextos, como no mercado de trabalho, nos cuidados de saúde, pelo setor dos 

serviços financeiros, em contextos familiares, instituições ou através dos meios de 

comunicação. O idadismo afeta negativamente a saúde e o bem-estar e pode reduzir 

a esperança de vida. A sua complexidade e intersecionalidade exigem uma resposta 

política abrangente e multissetorial a todos os níveis da sociedade.3 

 
Responsabilização dos países No contexto destas Orientações, refere-se à partilha de responsabilidade e 

prestação de contas pela integração do envelhecimento entre as partes interessadas 

governamentais e não governamentais relevantes, como o meio académico, o setor 

privado, as organizações da sociedade civil e outros. 
 

Envelhecimento saudável A OMS define o envelhecimento saudável como "o processo de desenvolvimento e 

manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada". 

A capacidade funcional consiste em dispor das capacidades que permitem que todas 

as pessoas sejam e façam o que têm razão para valorizar.4 

 
Abordagem holística Uma abordagem holística à integração do envelhecimento analisa as complexidades 

e os desafios e oportunidades interligados que advêm do envelhecimento 

populacional. Para encorajar a consideração sistemática das preocupações dos 

diferentes grupos etários, incluindo das pessoas idosas, em todas as áreas políticas 

e a todos os níveis de governo, as Orientações sugerem um processo de dupla via 

que aborda simultaneamente o envelhecimento social e individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Organização Mundial de Saúde, 2002. 
2 Organização Mundial de Saúde, 2021. 
3 Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2019. 
4 Organização Mundial de Saúde, 2015. 



xi  

 

Envelhecimento individual O envelhecimento individual é um processo multifacetado. Do ponto de vista da saúde, 

implica alterações biológicas, fisiológicas, psicológicas e funcionais com 

consequências variáveis para os indivíduos; trata-se também do processo de 

desenvolvimento individual ao longo de toda a vida de uma pessoa, associado a 

transições de vida, alteração dos papéis sociais e aquisição de características 
pessoais e grupais (por exemplo, coorte). O resultado da diversidade das trajetórias do 

envelhecimento individual e consequentes necessidades e potencialidades devem ser 

consideradas na conceção de políticas relacionadas com o envelhecimento. 
 

Solidariedade 

intergeracional 

A solidariedade intergeracional é definida como a "coesão social entre gerações".5 O 

Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA) sublinha que 
a solidariedade entre gerações a todos os níveis – nas famílias, comunidades e nações 

– é fundamental para que se consiga alcançar uma sociedade para todas as idades.6 

 

Discriminação 
intersecional 

Discriminação que tem lugar com base em vários motivos ou 
características/identidades pessoais que operam e interagem entre si ao mesmo tempo 
de forma a serem inseparáveis.7 

 

Abordagem 
baseada nos 
direitos humanos 

Um quadro conceptual para o processo de desenvolvimento humano baseado em 
normas e princípios internacionais operacionalmente orientado para a promoção e 
proteção dos direitos humanos.  Procura analisar as desigualdades e corrigir as 
práticas discriminatórias e as distribuições injustas de poder que impedem o progresso 
do desenvolvimento e resultam frequentemente em grupos de pessoas que são 
deixados para trás.8 

 

Abordagem 
do ciclo de 
vida 

A abordagem do ciclo de vida coloca a tónica numa perspetiva temporal e social, 
examinando as experiências de vida de um indivíduo ou coorte, ou de várias gerações, 
em busca de pistas sobre os padrões atuais de saúde, e a situação social e económica 
de um indivíduo. Reconhece que tanto as experiências passadas como as presentes 
são moldadas por circunstâncias sociais e económicas mais amplas. Esta abordagem 
reconhece que as pessoas idosas são o resultado das experiências ao longo do ciclo 
de vida (ver "Envelhecimento individual"). Consequentemente, as políticas que afetam 
as várias fases da vida são importantes.9 

 

Aprendizagem ao longo da vida  Toda a atividade de aprendizagem realizada ao longo da vida com o 
objetivo de melhorar os conhecimentos, aptidões e competências numa perspetiva 
pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego.10 

 

Integração do 
envelhecimento 

A integração do envelhecimento é uma estratégia, processo e esforço multidimensional 
de integração das questões do envelhecimento em todos os campos políticos e em 
todos os níveis políticos. O objetivo final é alcançar um desenvolvimento mais 
equitativo no âmbito da sociedade que beneficie todos os grupos sociais e etários. Uma 
integração bem-sucedida significa incluir todas as partes interessadas relevantes na 
tomada de decisões de modo a assegurar que as necessidades de todos os grupos 
etários são satisfeitas em todos os campos políticos.11 

 
 

5 Bengston, V. e Oyama, P., 2007. 
6 Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2010. 
7 Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2009. Ver também https://www.coe.int/en/web/gender-matters/intersectionality-and-multiple-
discrimination. 
8 Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 2006. 
9 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 2017. 
10 Comissão Europeia, 2001. 
11 Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2009. 
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Parcerias com 
Múltiplas Partes 
Interessadas 

As Parcerias com Múltiplas Partes Interessadas (MSP) são formadas e implementadas 
por diferentes partes interessadas, como governos, sociedade civil, setor privado e/ou 
outras entidades. As MSP são um instrumento para alcançar metas através da 
complementação de pontos fortes ou valores fundamentais e da conjugação de 
recursos e ativos na abordagem e resolução de problemas. As MSP destinam-se a 
promover uma abordagem holística ao desenvolvimento e um governo eficiente. 

 

Ponto Focal 
sobre o 
Envelhecimento 

Responsável nomeado para a coordenação e promoção das políticas e programas 
relacionados com o envelhecimento. 

 

Coerência das políticas A coerência das políticas no contexto da integração do envelhecimento refere-se a 

assegurar a consistência entre políticas (tanto horizontalmente, entre campos políticos, 

como verticalmente, entre níveis de governo), promovendo o progresso no sentido de 

uma sociedade para todas as idades. Isto envolve a procura de sinergias entre os 

esforços políticos para alcançar ações que se reforcem mutuamente. Um exemplo seria 

promover ofertas de aprendizagem ao longo da vida no setor da educação, ao mesmo 

tempo que se eliminam as barreiras no acesso à formação experienciadas pelos 

trabalhadores de idade avançada no mercado de trabalho. 

 
Envelhecimento Populacional O envelhecimento populacional é um fenómeno demográfico que pode ser 

observado através do aumento da idade média e da percentagem de pessoas idosas 

numa população. Traz alterações importantes às estruturas e funções económicas e 

sociais de uma sociedade, com potenciais implicações, entre outras, no emprego, 

poupanças, consumo, crescimento económico, valores dos ativos e equilíbrio fiscal, 

bem como nas relações intergeracionais. 

 

Análise das 

partes 

interessadas 

A análise das partes interessadas é um processo de recolha e análise sistemática de 

informações qualitativas para determinar os interesses que devem ser tidos em conta 

no desenvolvimento e/ou implementação de uma política ou programa.12 

 

Abordagem 

de dupla 

via 

A "abordagem de dupla via" de integração do envelhecimento proposta nestas Orientações 

considera o envelhecimento numa perspetiva social – o envelhecimento populacional em 

termos gerais – e também numa perspetiva individual do ciclo de vida. 

 
Abordagem 

ao nível de 

todo o 

governo 

Uma abordagem ao nível de todo o governo envolve departamentos governamentais 

relevantes para a questão do envelhecimento a nível nacional e local, incluindo 

representantes dos ministérios de tutela (saúde, assuntos sociais, educação, etc.) e 

representantes de agências especializadas, como os organismos nacionais de 

estatística sobre integração do envelhecimento. 

 

Abordagem ao 
nível de toda a 

sociedade 

A abordagem ao nível de toda a sociedade implica a colaboração do governo com 
partes interessadas não governamentais em toda a sociedade e a todos os níveis da 

mesma. 

 
 
 
 
 
 

 

12 Schmeer, K., 1999. 
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RESUMO EXECUTIVO 
 

 
 

Porque precisamos da integração do envelhecimento 
 

As populações na região da UNECE estão a envelhecer. Embora, atualmente, exista cerca de uma em cada seis 
pessoas com mais de 65 anos, este será o caso para uma em cada cinco pessoas até 2030, e para cerca de uma em 
cada quatro pessoas até 2050. O envelhecimento populacional afeta todas as esferas da sociedade e ocorre no 
contexto das alterações climáticas e da rápida digitalização. Estes desenvolvimentos complexos e interligados exigem 
soluções inovadoras em conformidade com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. As 
sociedades precisam de se antecipar e adaptar às implicações sociais e económicas, tanto do envelhecimento 
populacional como da longevidade individual, para aproveitar as oportunidades e mitigar os desafios desta 
transformação demográfica, que incluem pressões fiscais sobre os sistemas de segurança e de proteção sociais e 
alterações nas dinâmicas do mercado de trabalho e nas relações familiares e intergeracionais.   Ao conceber respostas 
políticas, é importante assegurar que todos têm a possibilidade de concretizar plenamente o seu potencial ao longo do 
ciclo de vida e envelhecer de forma equitativa, em segurança e com dignidade, não deixando ninguém para trás. A 
importância de elaborar políticas que tenham em conta as necessidades e os direitos dos diferentes grupos etários e 
grupos populacionais (pessoas com deficiência, migrantes, etc.) e avaliem os potenciais impactos das novas leis e 
programas para esses mesmos grupos tornou-se ainda mais evidente à luz da pandemia da COVID-19. 

 
As Orientações da UNECE para a Integração do Envelhecimento foram desenvolvidas para apoiar os Estados-Membros 
na adaptação ao envelhecimento populacional e na criação de sociedades para todas as idades, considerando e 
integrando estrategicamente as questões do envelhecimento em todos os campos políticos relevantes e a todos os 
níveis. A importância da integração foi reconhecida em vários quadros internacionais sobre o envelhecimento. A 
integração do envelhecimento é um dos compromissos fundamentais da Estratégia de Implementação Regional (RIS) 
da UNECE para o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA, 2002). Nas duas últimas 
décadas de implementação do MIPAA/RIS, muitos países apresentaram políticas intersetoriais de envelhecimento para 
adaptar os sistemas de pensões, os sistemas de cuidados e saúde e os mercados de trabalho, entre outros, ao 
envelhecimento populacional e melhorar a situação das pessoas idosas. Mas, em muitos casos, não tem sido dada 
ênfase a assegurar sistematicamente a coordenação e a coerência política entre áreas políticas e níveis do governo. 
Para que a integração do envelhecimento seja eficaz, este esforço tem de ser sustentado por uma liderança e 
compromisso políticos, e por mecanismos de coordenação eficazes. As análises e avaliações de impacto sensíveis à 
idade devem informar sistematicamente as novas leis, políticas e programas e basear-se em dados e informações 
sólidos. As Orientações fazem sugestões sobre a forma como estas potenciais deficiências e desafios podem ser 
sistematicamente resolvidos. 

 
O que se entende por integração do envelhecimento? 

 
A integração do envelhecimento é uma estratégia, processo e esforço multidimensional de integração das questões do 
envelhecimento em todos os campos políticos e em todos os níveis políticos. As Orientações recomendam a aplicação 
de uma "abordagem de dupla via” à integração que considera o envelhecimento tanto de uma perspetiva social – 
envelhecimento populacional – como de uma perspetiva individual do ciclo de vida, tendo em conta as necessidades e 
capacidades das pessoas que se vão alterando à medida que estas envelhecem. A integração do envelhecimento não 
substitui as medidas políticas específicas para grupos etários que são adaptadas às necessidades e direitos concretos 
das pessoas em diferentes fases das suas vidas, desde o berço à sepultura. Pelo contrário, encoraja uma abordagem 
política ao envelhecimento que seja coerente e holística, sensível ao género e baseada nos direitos humanos, lidando 
com as necessidades de todas as gerações e permitindo transições suaves dos indivíduos ao longo das diferentes fases 
das suas vidas. 

 

Os benefícios da integração do envelhecimento incluem o desenvolvimento de uma política governamental mais 
relevante para a sociedade, dado que permite aos decisores políticos responder mais eficazmente às necessidades de 
todos os grupos etários.  Ao ter em conta todas as gerações e ao reconhecer a heterogeneidade e a diversidade dentro 
de e entre grupos etários, a integração do envelhecimento promove a solidariedade intra e intergeracional e a coesão 
social. Ao mesmo tempo que defende 
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Orientações para a Integração do Envelhecimento 
 

 

 
 

a coerência e a integração das políticas através de uma maior coordenação e colaboração entre as diferentes áreas 
políticas, níveis de governo e partes interessadas, a integração do envelhecimento promove políticas públicas mais 
eficazes e de maior qualidade. O objetivo principal da integração do envelhecimento é alcançar uma sociedade para 
todas as idades em que o desenvolvimento mais equitativo no seio da sociedade beneficiará todos os grupos etários. 

 
Objetivo das Orientações 

 
O objetivo das Orientações é apoiar os governos na construção de um quadro estratégico para a integração do 
envelhecimento, de modo a facilitar a consideração e integração sistemáticas dos aspetos do envelhecimento, tanto dos 
indivíduos como da população, nas políticas nacionais mais abrangentes. As Orientações reconhecem que cada 
Estado-Membro é único e sublinham a importância da responsabilização de cada país pelo processo de integração. Não 
prescrevem uma solução única, antes sugerem e partilham abordagens que podem ser adaptadas ao contexto 
específico, estrutura governamental, níveis de descentralização, tradições e culturas de cada país. Encorajam os países 
a alinhar as suas políticas com quadros e iniciativas internacionais relevantes, como o MIPAA/RIS para a região 
UNECE, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Década do Envelhecimento Saudável das Nações 
Unidas (2021-2030), tendo ao mesmo tempo em conta e tirando partido das estruturas, processos e medidas existentes 
que funcionam bem e podem apoiar o processo de integração. 

 
As Orientações incluem recomendações para um amplo envolvimento das partes interessadas através de processos 
participativos e inclusivos no desenvolvimento, implementação e monitorização do Quadro Estratégico. Recomendam a 
coordenação horizontal e vertical dos esforços de integração através de uma abordagem ao nível de todo o governo e 
de toda a sociedade. Em consonância com os princípios fundamentais subjacentes às Orientações, a tónica é colocada 
em assegurar que o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento seja baseado nos direitos humanos, 
orientado para o ciclo de vida, sensível ao género e equitativo. 

 
As Orientações estão pensadas principalmente como uma ferramenta para os funcionários governamentais 
responsáveis pelo desenvolvimento, coordenação e monitorização das políticas relacionadas com o envelhecimento que 
procurem desenvolver ou adaptar os esforços de integração no seu país. Uma vez que apoiam um processo 
participativo e inclusivo, as Orientações podem ser de interesse para as partes interessadas, como os peritos e 
funcionários dos ministérios de tutela e agências governamentais a nível nacional e subnacional, parceiros sociais, 
organizações da sociedade civil, meio académico, grupos de reflexão e representantes do setor privado. 

 

Desenvolver o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 
 

As Orientações descrevem cinco fases no desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 
Cada fase é apresentada como uma secção autónoma que pode ser consultada separadamente ou lida em sequência. 

 
Fase 1 – Início 

A fase 1 centra-se na defesa da integração do envelhecimento para garantir a aceitação das partes interessadas e o 
compromisso político. As atividades sugeridas incluem um mapeamento e análise das partes interessadas e o 
estabelecimento de uma equipa – composta por um grupo central e uma rede mais ampla de partes interessadas – que 
conduzirá e coordenará o desenvolvimento do Quadro Estratégico e fornecerá contributos. A fase 1 resulta numa 
proposta e num plano de trabalho para o seu desenvolvimento, detalhando a fundamentação, as metas, os objetivos, o 
âmbito, o orçamento e os prazos, assim como os resultados da análise das partes interessadas e os planos para o seu 
envolvimento. 

 
Fase 2 – Análise 

A fase 2 propõe realizar uma análise da situação e fazer um balanço exaustivo do contexto em termos de políticas, da 
situação em termos de dados e dos mecanismos de integração existentes. A análise tem como objetivos obter uma 
visão completa das lacunas no processo e na prática de integração, das políticas relacionadas com o envelhecimento 
em vigor, dos setores abrangidos 



3  

Fase 3 
Visão e Direções 

Fase 2 
Análise    

Fase 4 
Identificação de 

Atividades 

Fase 1 
Início 

Quadro 
Estratégico para 
a Integração do 
Envelhecimento 

Fase 5 
Monitorização 
e Avaliação 

Resumo executivo 

 
e dos quadros e estratégias políticos nacionais e internacionais relevantes nos quais devem ser integradas ou com os 
quais devem ser alinhadas as prioridades relacionadas com o envelhecimento, de modo a assegurar a coerência das 
políticas. 

 
Fase 3 – Visão e Direções 

A fase 3 formula, com base nas informações recolhidas e nas lacunas identificadas na fase 2, as metas, objetivos e 
resultados esperados para o Quadro Estratégico. A fase 3 propõe-se tirar partido, na medida do possível, das 
abordagens existentes, resolver as lacunas restantes e lidar com as questões relacionadas com o envelhecimento 
através de campos/níveis políticos em que tal ainda não era o caso. As atividades sugeridas na fase 3 apoiam a 
formulação de uma declaração de visão e a definição das metas, objetivos e resultados esperados para o quadro. 

 
Fase 4 – Identificação de Atividades 

A fase 4 centra-se na identificação de atividades concretas a curto, médio e longo prazo que garantam que o 
envelhecimento é abordado através de todos os campos políticos e a todos os níveis do governo e que os parceiros 
implementadores têm a capacidade e os recursos para o fazer. As atividades sugeridas incluem o estabelecimento de 
um mecanismo de coordenação para a implementação do quadro e a produção de um plano de implementação que 
detalhe as atividades, os resultados esperados, os prazos e os parceiros de implementação para alcançar as metas, 
objetivos e resultados esperados formulados na fase 3. 

 
Fase 5 – Monitorização e Avaliação 

A fase 5 sugere que se tomem providências para uma avaliação contínua do progresso das atividades definidas, dos 
produtos e dos resultados esperados (monitorização), bem como para a análise periódica da relevância, eficácia, 
eficiência e impacto das atividades à luz das metas e objetivos especificados (avaliação). O mecanismo de 
monitorização e avaliação deve assegurar que as lições aprendidas são apreendidas e usadas para proceder a um 
ajuste e melhoria contínuos dos esforços de integração. As atividades sugeridas incluem o desenvolvimento de 
indicadores relevantes de produtos e resultados, planos de recolha de dados e a definição de uma estrutura e formato 
de relatórios. 

Os resultados das cinco fases fornecerão o conteúdo fundamental do Quadro Estratégico para a Integração do 
Envelhecimento e podem ser apresentados num documento final. 

 
 
Cinco fases do desenvolvimento de um Quadro Estratégico para a Integração do 
Envelhecimento 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

Porque precisamos da integração do envelhecimento 
 

As pessoas vivem mais tempo e o número e a percentagem de pessoas idosas está a aumentar. Em 2019, as 
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos representavam praticamente 17% da população na região da UNECE. 
Esta proporção deverá aumentar para 21% até 2030 e 24% até 2050.13 O envelhecimento populacional tem tido e 
continuará a ter impacto em todas as esferas da sociedade com potencial para transformar os mercados de trabalho e 
financeiros, os sistemas educativos, a procura de bens e serviços, as estruturas familiares e as relações de género e 
intergeracionais. 

 
Vidas mais longas representam oportunidades e desafios. A longevidade é uma grande conquista em termos de 
progresso médico, social e económico. Individualmente, as pessoas idosas contribuem de forma importante para as 
suas famílias, comunidades, a economia e sociedade em geral. Acrescentam valor à economia enquanto empresários, 
funcionários e consumidores, estimulando inovações e novos mercados. Desempenham um papel importante como 
voluntários e através da sua participação em organizações da sociedade civil. Além disso, assumem responsabilidades 
como cuidadores não remunerados de familiares e constituem um apoio para as suas famílias. 

 
As pessoas idosas só são capazes de concretizar plena e significativamente o potencial da longevidade quando 
não são confrontadas com barreiras que limitam as suas oportunidades. Nas sociedades em que a norma é ser 
"jovem e saudável", as necessidades, preferências e direitos das pessoas idosas são frequentemente ignorados. Ao 
envelhecerem, muitas delas enfrentam desafios cruzados relacionados com a pobreza, o isolamento social, o abuso e 
discriminação com base na idade, género, orientação sexual, origem étnica, religião e deficiência, entre outros fatores, 
os quais enfraquecem os seus direitos fundamentais e limitam as suas oportunidades de envelhecer de forma saudável 
e contribuir para a sociedade. Para fazer face a toda esta combinação de desafios e superar o idadismo são 
necessárias soluções que respeitem os direitos humanos das pessoas de todas as idades na sua individualidade e 
diversidade, e que sejam equitativas em termos de género e saúde, economicamente sólidas e justas do ponto de vista 
intergeracional. Estas soluções devem ter em conta as identidades e estilos de vida escolhidos pelas pessoas idosas. 
Isto requer uma compreensão clara da situação, condições e necessidades das pessoas idosas para assegurar que 
todos possam envelhecer com dignidade, segurança e proteção.14 Embora as pessoas idosas possam ser um ativo 
importante na criação de sociedades sustentáveis e inclusivas se forem implementadas medidas favoráveis, as 
questões que preocupam as sociedades em envelhecimento e as pessoas idosas continuam a não receber a atenção e 
recursos necessários. 

 
As sociedades precisam de antecipar e adaptar-se às implicações sociais e económicas do envelhecimento, 
tanto individual como populacional, para aproveitarem as oportunidades e mitigarem os desafios. As mudanças 
demográficas pelas quais as sociedades em envelhecimento estão a passar criam desafios para o mercado de trabalho 
e o desempenho económico, bem como pressões fiscais, com impacto nos sistemas de saúde e cuidados sociais, 
segurança social e proteção social, bem como nas relações familiares e intergeracionais, ainda mais em face da 
pandemia da COVID-19, que se espera que venha a aumentar significativamente a dívida pública e a ter impacto no 
desempenho económico e bem-estar social no futuro. 

 
Uma série de iniciativas e quadros políticos internacionais forneceram orientações políticas para a resposta ao 
envelhecimento populacional e para a satisfação das necessidades e defesa dos direitos das pessoas idosas. O 
Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, que foi aprovado em 1982 como o primeiro quadro 
político internacional sobre o envelhecimento, o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento e a 
Estratégia de Implementação Regional da UNECE de 2002 representam importantes pontos de partida para o apoio às 
pessoas idosas e a construção de sociedades para todas as idades. Com a adoção do MIPAA, os governos 
comprometeram-se pela primeira vez a ligar as questões relacionadas com o envelhecimento a um espectro mais vasto 
do desenvolvimento social e económico e de direitos humanos. Até à data, o MIPAA continua a ser o principal quadro 
político internacional que orienta as políticas relacionadas com o envelhecimento. Na região da 

 

 
13 Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, 2019. 
14 Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2009. 
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UNECE, a sua implementação, revisão periódica e avaliação é facilitada pelo Grupo de Trabalho Permanente sobre o 
Envelhecimento (SWGA) da UNECE. A nível mundial, os governos e as organizações da sociedade civil estão a considerar 
o atual quadro internacional em matéria dos direitos humanos das pessoas idosas, a identificar lacunas e a melhor forma 
de as colmatar no Grupo de Trabalho Aberto sobre o Envelhecimento que foi estabelecido pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 2010. Orientações políticas essenciais foram também descritas pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) no Quadro de Políticas sobre o Envelhecimento Ativo de 2002, na estratégia e plano de ação global da OMS para o 
envelhecimento saudável (2016-2020) e, mais recentemente, na proposta para a Década do Envelhecimento Saudável das 
Nações Unidas (2021-2030).15 Os aspetos relacionados com o envelhecimento, como segurança social, aprendizagem ao 
longo da vida e ambientes locais acessíveis e seguros, foram incluídos no quadro global mais amplo da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que uniu os países à volta do compromisso de "não deixar ninguém 
para trás" e determinou assegurar que cada pessoa possa concretizar o seu potencial com dignidade, igualdade e num 
ambiente saudável. 

 
A importância da integração do envelhecimento foi reconhecida nos respetivos quadros e diálogos internacionais 
a nível mundial e na região da UNECE (ver mais informações no Anexo 2). No entanto, a maioria dos países não adotou 
sistematicamente uma abordagem holística da integração do envelhecimento em toda a sociedade e política 
governamental e a todos os níveis das mesmas.14 As políticas nacionais sobre o envelhecimento, quando em vigor, 
abrangem múltiplos campos políticos. Porém, as políticas relacionadas com o envelhecimento continuam a ser, em grande 
medida, esforços setoriais, frequentemente centrados nas pessoas idosas como um grupo, em vez de abordarem 
estrategicamente tanto os aspetos sociais como individuais do envelhecimento populacional. Como resultado, poucos 
países até à data consideram e abordam o envelhecimento como um poder transformador com amplas implicações em 
todos os aspetos das sociedades, e muitos ainda não desenvolveram abordagens políticas abrangentes e holísticas para 
lidar com o mesmo. A nível internacional, isto é exemplificado pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que 
não aborda a mudança demográfica como um fator-chave no desenvolvimento sustentável e apenas menciona as pessoas 
idosas como grupo vulnerável numa seleção dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Esta atenção limitada às 
mudanças demográficas, ao envelhecimento populacional e às pessoas idosas reflete-se nas revisões nacionais 
voluntárias, nas quais as pessoas idosas e o envelhecimento populacional tendem a ser mencionados de passagem, se é 
que de alguma forma o são. 

 
Responder ao envelhecimento populacional e às necessidades, preferências e direitos das pessoas ao longo do 
ciclo de vida e trajetórias individuais de envelhecimento requer um ajuste fundamental da política governamental, da 
consciência e das atitudes da sociedade e da forma como as gerações vivem em conjunto. Embora políticas e medidas 
orientadas para a resposta às necessidades e direitos das pessoas idosas continuem a ser importantes, estes esforços 
devem fazer parte de uma estratégia política mais ampla que considere as dinâmicas e implicações da mudança 
demográfica para todas as gerações e em todos os campos políticos, incluindo sistemas de educação, mercados de 
trabalho, vida social e cultural e alterações nas exigências e necessidades de bens e serviços. Em última análise, isto pode 
ajudar a colocar economias e sociedades em harmonia com a mudança demográfica e apoiar a criação de uma sociedade 
para todas as idades.16 

 
A pandemia da COVID-19 pôs particularmente em destaque a importância da integração do envelhecimento. Os 
primeiros estudos sobre o impacto da pandemia revelaram um risco desproporcionado de doença grave e de morte para as 
pessoas idosas. Porém, as instituições onde se juntam os elementos mais vulneráveis deste grupo – lares de idosos – 
foram amplamente negligenciadas nas primeiras respostas de emergência. Em muitos países, o setor dos cuidados de 
longa duração ficou sem orientação coordenada nem acesso a informação necessária, medidas de controlo da infeção e 
equipamentos de proteção, o que resultou em muitas mortes que poderiam ter sido evitadas entre os mais idosos. Isto 
sublinhou a importância da coordenação intersetorial, principalmente entre os setores da saúde e cuidados sociais, 
assegurando que as medidas governamentais possam responder eficazmente às necessidades e direitos específicos dos 
mais vulneráveis. Prevê-se que a pandemia tenha um impacto duradouro nas sociedades e exija respostas políticas a curto 
e longo prazo a nível internacional, nacional e subnacional.  Tendo aprendido com a pandemia, medidas humanitárias, 
sanitárias, sociais e económicas adequadas têm de ter em consideração as necessidades e direitos das pessoas idosas, 
juntamente com outros grupos etários, para que se possa avançar melhor nos próximos anos.17 

 

15 Organização Mundial de Saúde, 2002; Organização Mundial de Saúde, 2017; https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing. 
16 Em 2019, foi feito um inventário das práticas de integração em toda a região da UNECE, para o qual contribuíram 23 Estados-Membros da UNECE. Uma lista 
de notas dos países está incluída no Anexo 1. 
17 Nações Unidas, 2002; Venne, R., 2009. 
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Introdução 

 

Definir a integração do envelhecimento 
 

A integração do envelhecimento foi definida como "uma estratégia, processo e esforço multidimensional de integração 
das questões do envelhecimento em todos os campos políticos e em todos os níveis políticos".18 

 
Avançar no sentido de criar sociedades para todas as idades requer que se preste atenção tanto ao envelhecimento 
populacional – e à necessidade de as sociedades se prepararem e adaptarem ao mesmo – como ao envelhecimento 
individual, com as alterações das necessidades e preferências dos indivíduos ao longo do ciclo de vida, incluindo na 
idade mais avançada. A integração de ambas as dimensões do envelhecimento exige, ao mesmo tempo, uma 
abordagem transversal que seja inclusiva, baseada nos direitos humanos, orientada para o ciclo de vida e que assente 
na participação de todas as partes interessadas governamentais e não governamentais relevantes. 

 
 

Caixa 1. "Abordagem de dupla via” à integração do envelhecimento 
 

A "abordagem de dupla via” à integração do envelhecimento proposta nestas Orientações considera o envelhecimento numa 

perspetiva social – o envelhecimento populacional em termos gerais – e também numa perspetiva individual do ciclo de vida. 

 
Perspetiva social – envelhecimento populacional 

A primeira via reflete as relações recíprocas entre o envelhecimento populacional e o desenvolvimento social. O 

envelhecimento populacional tem implicações para quase todos os setores da sociedade, incluindo os mercados de trabalho 

e financeiros, a procura de bens e serviços, tais como educação, habitação, transportes, saúde e cuidados sociais, bem 

como as relações familiares e intergeracionais. Ao mesmo tempo, a "revolução da longevidade" a nível global tem as suas 

raízes no progresso social, económico e científico. Dado que o envelhecimento afeta vários setores, a integração do 

envelhecimento deve ter em conta as interações multifacetadas entre o envelhecimento populacional e a sociedade em geral. 

 
Perspetiva individual – alterações das necessidades e capacidades ao longo do ciclo de vida 

A segunda via visa assegurar que as necessidades de todos os grupos etários, incluindo as pessoas idosas, são tidas em 

conta em todas as fases da elaboração de políticas. A compreensão das alterações das necessidades e capacidades das 

pessoas à medida que envelhecem, bem como da sua diversidade, é fundamental na conceção e prestação de serviços.  O 

envolvimento e participação significativos das partes interessadas é fundamental para assegurar que as políticas e 

programas em todos os campos e a todos os níveis de governo se baseiem nos direitos humanos e respondam às 

necessidades e preferências de todos os grupos etários, ao mesmo tempo que incluem as preocupações específicas das 

pessoas idosas. 

 

 

Via 1 
Envelhecimento 

populacional 
 

 
Via 2 

Envelhecimento 
individual 

 
 

 
Estratégia 

Integração do envelhecimento 

em todos os campos políticos e 
a todos os 

níveis políticos 

 
 
 

 
Meta 

Uma sociedade para 
todas as idades 

 
 
 
 
 

18 Esta definição foi utilizada no "UNECE Policy Brief No. 1 on Mainstreaming Ageing" em 2009 e derivou da definição proposta em "Mainstreaming the 
concerns of older persons into the social development agenda" por Robert Venne (Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, 
2009). Ver também o Anexo 4 sobre a perspetiva histórica de como o conceito de integração tem evoluído em quadros internacionais. 
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Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
De natureza complexa e interligada, as oportunidades e desafios relacionados com o envelhecimento têm de ser 

abordados sistematicamente em todas as políticas, programas e práticas e a todos os níveis de governo de uma forma 

coordenada e transversal. A integração deve considerar sistematicamente as necessidades, preferências e direitos dos 
diferentes grupos etários e a forma como estes são afetados pela política governamental. Para assegurar que todos os 

aspetos relevantes são considerados, a integração do envelhecimento deve dar prioridade à participação de todas as 

partes interessadas e grupos etários relevantes no processo de elaboração de políticas. Os esforços de integração 

devem basear-se adicionalmente em dados e evidências relacionados com o envelhecimento e desagregados por 

idade. 

 
A integração do envelhecimento não substitui as medidas políticas específicas para grupos etários que são adaptadas 

às necessidades e direitos concretos das pessoas em diferentes fases das suas vidas.  Pelo contrário, promove uma 

estratégia coerente para abordar as necessidades de todas as gerações e permitir transições suaves dos indivíduos 

através de diferentes fases do ciclo de vida e trajetórias individuais de envelhecimento, assegurando simultaneamente a 

equidade intra e intergeracional. O objetivo final da integração do envelhecimento é alcançar uma sociedade para todas 

as idades em que o desenvolvimento mais equitativo no seio da sociedade beneficiará todos os grupos etários.19 

 
Um quadro estratégico para a integração do envelhecimento pode facilitar este processo. Para apoiar os países neste 

esforço, o Grupo de Trabalho Permanente sobre o Envelhecimento da UNECE desenvolveu as Orientações 

apresentadas no presente documento. 

 
Objetivo das Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
O objetivo destas Orientações é apoiar os governos na construção de um quadro estratégico para a integração do 

envelhecimento, de modo a facilitar a consideração e integração sistemáticas dos aspetos do envelhecimento, tanto dos 

indivíduos como da população, nas políticas nacionais mais abrangentes. As Orientações reconhecem que cada 

Estado-Membro é único e sublinham a importância da responsabilização de cada país pelo processo de integração. Não 

prescrevem uma solução única, antes sugerem e partilham abordagens que podem ser adaptadas ao contexto 
específico, estrutura governamental, níveis de descentralização, tradições e culturas de cada país. Encorajam os países 

a alinhar as suas políticas com quadros e iniciativas internacionais relevantes, como o MIPAA/RIS, a Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável e a Década do Envelhecimento Saudável das Nações Unidas, tendo ao mesmo tempo 

em conta e tirando partido das estruturas, processos e medidas existentes que funcionam bem e podem apoiar o 

processo de integração. A metodologia utilizada e os princípios subjacentes ao desenvolvimento destas Orientações 

encontram-se detalhados no Anexo 1. Vários exemplos de práticas de integração pelos Estados-Membros da UNECE 

são partilhados no Anexo 5. 

 
A quem se destinam as Orientações 

 
As Orientações estão pensadas principalmente como uma ferramenta para os funcionários governamentais 

responsáveis pelo desenvolvimento, coordenação e monitorização das políticas relacionadas com o envelhecimento que 

procurem desenvolver ou adaptar os esforços de integração no seu país. Uma vez que apoiam um processo 

participativo e inclusivo, as Orientações podem ser de interesse para as partes interessadas como os peritos e 

funcionários dos ministérios de tutela e agências governamentais a nível nacional e subnacional, parceiros sociais, 

organizações da sociedade civil, meio académico, grupos de reflexão e representantes do setor privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2009. 
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QUADRO ESTRATÉGICO PARA A INTEGRAÇÃO DO ENVELHECIMENTO 

 
 

O ponto de partida para o desenvolvimento de um quadro estratégico para a integração do envelhecimento é a 

observação de que a atual política relacionada com o envelhecimento não vai suficientemente longe na preparação das 

sociedades para as implicações do envelhecimento populacional e na garantia de que cada pessoa possa concretizar 

plenamente o seu potencial ao longo do ciclo de vida, e de que é necessário adotar uma abordagem mais sistemática e 

abrangente para criar uma sociedade para todas as idades. O ponto de partida será diferente em cada país. As fases 

propostas nas Orientações fornecem aos decisores políticos no campo do envelhecimento alguma orientação para 

identificar os pontos fortes e fracos da atual abordagem de um país à política relacionada com o envelhecimento, bem 

como para identificar lacunas e para as colmatar. 

As Orientações encorajam o desenvolvimento de um quadro estratégico para a integração do envelhecimento com o 

objetivo de lidar sistematicamente com o envelhecimento, tanto individual como populacional, em todos os campos 

políticos e a todos os níveis de governo. Desenrola-se através de cinco fases, cada uma delas descrevendo ações 

recomendadas de apoio ao processo. Cada fase é desenvolvida numa secção autónoma que pode ser consultada 

separadamente ou lida em sequência. 

 
 
 

Figura 1. Fases do desenvolvimento de um Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 

Quadro 
Estratégico para a 

Integração do 
Envelhecimento 

Fase 1: 
Início 

 

Fase 2: 
Análise 

 
 

Fase 3: Visão e Direções 

 
Fase 4: 

Identificação de 
Atividades 

 
 

Fase 5: 
Monitorização e 

Avaliação 

Declaração de visão, 
metas estratégicas, 

objetivos e resultados 
esperados 

 
Relatório de análise da 
situação 

Atividades, mecanismo de 
coordenação, parceiros de 
implementação e plano de 

implementação 

Equipa, proposta e plano 
de trabalho 

Mecanismo de 
monitorização e avaliação, 

indicadores, 
estruturas e formato de 

relatórios 
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A fase 1 centra-se em assegurar o compromisso político e preparar o terreno para o desenvolvimento do Quadro 

Estratégico para a Integração do Envelhecimento. As ações sugeridas incluem a defesa da integração do 

envelhecimento para garantir a aceitação das partes interessadas e os recursos necessários; realização de um 

mapeamento e análise das partes interessadas; criação de uma equipa constituída por um grupo central e uma rede 

de partes interessadas; e definição da fundamentação, meta, objetivos, âmbito, orçamento, prazos e planos para o 

envolvimento das partes interessadas numa proposta e num plano de trabalho para o desenvolvimento de um 
Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

Fase 1: Início 

A fase 2 propõe fornecer uma visão geral e uma análise da situação atual que estabeleça uma linha de base para o 
desenvolvimento do Quadro Estratégico. As ações sugeridas incluem um balanço exaustivo do contexto político, 

mecanismos de integração existentes e situação em termos de dados; mapeamento e revisão da legislação relevante, 

documentos políticos governamentais, relatórios de progresso e estudos de investigação para determinar se as ações 

políticas existentes e/ou planeadas incluem o envelhecimento populacional e individual; análise do grau de integração 

das questões do envelhecimento nas políticas e programas; avaliação do impacto da legislação, políticas e programas 

relevantes sobre a situação dos diferentes grupos etários, incluindo as pessoas idosas; e resumo das conclusões num 

relatório de análise da situação. 

Fase 2: Análise 

A fase 3 centra-se na identificação da visão e direções estratégicas para o Quadro Estratégico. A visão e as direções 

devem ser desenvolvidas com a participação das principais partes interessadas, incluindo as pessoas idosas. As 

ações sugeridas incluem a formulação de uma declaração de visão; organização de um processo de consulta; 

determinação de metas e objetivos estratégicos baseados em resultados e que incluam metas a curto, médio e longo 
prazo destinadas a alcançar uma sociedade para todas as idades. 

Fase 3: Visão e Direções 

A fase 4 centra-se na definição de atividades concretas que podem ajudar a concretizar as metas estratégicas, os 
objetivos e os resultados esperados. As ações sugeridas incluem o estabelecimento de um mecanismo para 

coordenar a implementação da integração; desenvolvimento de atividades de sensibilização; realização de análises 

sensíveis à idade e avaliações de impacto de políticas e programas existentes e planeados; e proposta de medidas de 

reforço de capacidades. Além de uma definição detalhada das atividades e produtos, as ações sugeridas na fase 4 

incluem a atribuição de responsabilidades aos parceiros de implementação, recursos e prazos que podem ser 

detalhados num plano de implementação do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

Fase 4: Identificação de Atividades 

A fase 5 sugere o estabelecimento de um mecanismo de monitorização e avaliação para medir o progresso, avaliar, 
ajustar e melhorar continuamente a integração do envelhecimento. As ações sugeridas incluem a identificação de 

indicadores e fontes de dados e a decisão sobre uma estrutura e formato de relatórios. Os mecanismos de 

monitorização e avaliação ajudam a medir o progresso das atividades, apreender lições de implementação e ajudar a 

apoiar potenciais ajustes e melhorias do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

Fase 5: Monitorização e Avaliação 

Orientações sobre a Integração do Envelhecimento 
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Em que consiste esta fase? 

Objetivo: Assegurar o compromisso político e preparar o terreno para o desenvolvimento do Quadro 
Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

Conteúdo
: 

Para iniciar o processo, é necessário considerar uma série de aspetos preparatórios, tais 

como defender a integração do envelhecimento e assegurar o compromisso político e os 

recursos necessários; realizar uma análise das partes interessadas e determinar o seu 

envolvimento; criar uma equipa para liderar e coordenar o desenvolvimento do Quadro 

Estratégico; definir a fundamentação, meta, objetivo, âmbito e prazo do processo; e elaborar 

uma proposta e um plano de trabalho. 

Resultado Compromisso político, equipa, proposta e plano de trabalho. 

 
Caixa 1.1. Perguntas orientadoras para o início 

 
- Quais são as vantagens da integração do envelhecimento no contexto específico do país? 
- Como é que se pode argumentar de forma convincente a favor da integração do envelhecimento? 
- Quem é que no Governo precisa de ser convencido? 
- Quem precisa de ser envolvido no desenvolvimento do Quadro Estratégico? 
- Que quadros e compromissos internacionais podem ser considerados? 
- Qual deve ser o âmbito e a cronologia do Quadro Estratégico? 

FASE 1 - INÍCIO 
 
 

 
 

Introdução 
 

É necessária uma abordagem holística à integração do envelhecimento para responder ao crescente envelhecimento 

das populações, tanto do ponto de vista social como individual. O objetivo geral de um Quadro Estratégico para a 

Integração do Envelhecimento é apoiar a integração das prioridades relacionadas com o envelhecimento em todas as 

políticas, planos, estratégias e medidas nacionais e locais relevantes, de modo a criar uma sociedade para todas as 

idades. 

 
 

 

 
 

Recomenda-se uma abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade para facilitar a integração (Caixa 1.2). 

Esta abordagem implica a criação de um mecanismo de comunicação, coordenação e colaboração entre diferentes 

departamentos governamentais, como os responsáveis pela saúde, desenvolvimento e coesão social, juventude e 

género, emprego, educação e aprendizagem ao longo da vida, finanças, planeamento urbano, alterações climáticas, 
habitação, transportes, participação cívica, população e estatísticas (ao nível de todo o governo); diferentes níveis de 

governo (nacional, subnacional) e entre as partes interessadas governamentais e não governamentais, incluindo 
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Orientações para a Integração do 

Envelhecimento 
 
 

o envolvimento de jovens e idosos, da sociedade civil, da comunidade científica/de investigação e do setor privado (ao 

nível de toda a sociedade). Um elemento importante da abordagem ao nível de toda a sociedade é o envolvimento das 

partes interessadas e a sua participação ascendente (bottom-up) no desenvolvimento do Quadro Estratégico para a 

Integração do Envelhecimento.20 Para implementar esta abordagem participativa e inclusiva, é necessário um 

mapeamento e análise das partes interessadas de modo a criar uma equipa que irá desenvolver o quadro e 

supervisionar a sua implementação. O Anexo 5 inclui um exemplo de uma abordagem ao nível de todo o governo e de 

toda a sociedade. 

 
 
 
 

Caixa 1.2. Abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade 

A integração do envelhecimento em e a todos os níveis requer uma abordagem ao nível de todo o governo que envolva os 
departamentos governamentais e ministérios de tutela relevantes e os representantes de agências especializadas, como os 
organismos nacionais de estatística. Deve ser considerado o envolvimento do Parlamento, bem como a participação de 
representantes ao nível subnacional (governo regional e local) para assegurar o alinhamento entre os esforços de integração 
nacionais e locais. A abordagem ao nível de toda a sociedade visa a inclusão de partes interessadas não governamentais. 

Estas abordagens podem ajudar a informar o desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento, 
para que este considere perspetivas governamentais e sociais e assegure uma incorporação das prioridades do 
envelhecimento em todo o sistema. Ao mesmo tempo, podem promover a sensibilização e acabar por apoiar a integração do 
envelhecimento nos mandatos, políticas e programas institucionais relevantes. Um mecanismo de coordenação estabelecido 
ao mais alto nível do Governo pode ajudar a assegurar a coerência através de coordenação transversal (horizontal) e 
multinível (vertical), alinhamento de ações e colaboração. 

 
Coordenação horizontal 

As prioridades de relevância para o envelhecimento individual e populacional atravessam vários setores e serviços, exigindo 
a coordenação de atividades e colaboração entre uma vasta gama de departamentos e agências governamentais, incluindo 
aqueles responsáveis pelas finanças, economia e pequenas e médias empresas, transportes, ambiente, cultura, estatística, 
saúde, bem-estar social, o interior, género, habitação, agricultura, educação e assuntos jurídicos, bem como organizações 
não governamentais relevantes (tais como sindicatos, organizações patronais e os meios de comunicação). 

 
Coordenação vertical 

Sugere-se que as autoridades governamentais e as partes interessadas locais sejam incluídas no desenvolvimento do 
Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. Um processo coordenado descendente (top-down) e ascendente 
(bottom-up) reforça o alinhamento entre os esforços de integração nacionais e locais. Por conseguinte, incluir e assegurar a 
participação de representantes governamentais subnacionais, funcionários governamentais locais ou partes interessadas não 
governamentais locais (tais como organizações da sociedade civil e setor privado) é fundamental para garantir a 
coordenação vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Uma abordagem participativa ascendente (bottom-up) foi encorajada nos exercícios de revisão e avaliação do MIPAA. Tem uma função metodológica, 
dado que é utilizada para uma avaliação aprofundada dos esforços nacionais de implementação do MIPAA. Em segundo lugar, ajuda a envolver 
diretamente as pessoas idosas em ações para seu benefício e, assim, promove a sua participação nos esforços de implementação. Embora esta 
abordagem possa ajudar a revelar as necessidades e expetativas das pessoas idosas, também permite obter conhecimento acerca das realidades 
comunitárias e locais. Além do MIPAA, o ODS 16.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável exige que se assegure "a tomada de decisão 
responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis". 
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Início 

 

Potenciais desafios 

- Falta de sensibilização, liderança política e recursos para a integração do envelhecimento 

- Falta de coordenação e colaboração nas políticas relacionadas com o envelhecimento (trabalho em silos) 
 

As questões relativas a sociedades em envelhecimento e pessoas idosas, em comparação com outros grupos etários, 

podem sofrer de falta de atenção política e pública e de recursos dedicados em muitos países. As atuais 

responsabilidades relacionadas com o envelhecimento podem estar dispersas no seio do governo/sociedade ou 

funcionar em silos, levando a abordagens fragmentadas que constituem uma barreira à abordagem sistemática dos 

aspetos relacionados com o envelhecimento. O compromisso político e a liderança são necessários para alcançar uma 

integração eficaz. É necessário implementar atividades de sensibilização para ajudar as partes interessadas 

governamentais e não governamentais a compreender a necessidade e as vantagens da integração do envelhecimento 

e também explicar convincentemente porque se deve desenvolver uma abordagem sistemática de modo a garantir a 

aceitação das principais partes interessadas e decisores, a sua vontade de cooperar e colaborar e a afetação de 

recursos adequados necessários para desenvolver o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. Por 

conseguinte, a fase 1 recomenda a realização de um mapeamento e análise das partes interessadas e o 

estabelecimento de um grupo de coordenação central e de uma rede de partes interessadas. 

 
Ações sugeridas 

As etapas preparatórias para defender a integração do envelhecimento, identificar e envolver as principais partes 

interessadas e garantir a aceitação e o compromisso político, o estabelecimento de uma equipa com funções e 

responsabilidades claras para liderar a abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade, e a preparação de 

uma proposta e de um plano de trabalho para o desenvolvimento de um quadro estratégico podem ser iniciadas pela 

entidade responsável pelas políticas relacionadas com o envelhecimento (o ponto focal nacional sobre o 
envelhecimento). 

 
 
 
 
 

1. Iniciar o 
processo 

2. Mapear e 
analisar as 

partes 
interessadas 

 
3. Estabelecer 

uma equipa 

 
4. Elaborar 

uma 
proposta 

 
 
 
 
 

1. Iniciar o processo 
 

 Defender a integração do envelhecimento e garantir o compromisso político e os 
recursos necessários para iniciar o desenvolvimento do Quadro Estratégico para a 
Integração do Envelhecimento 

 
Uma primeira etapa crítica consiste em assegurar o compromisso político. Isto requer sensibilizar para a necessidade de 

integrar o envelhecimento. Convencer os decisores dos benefícios de desenvolver uma abordagem estratégica à 

integração do envelhecimento pode ajudar a garantir os recursos financeiros e humanos necessários. Recomenda-se 

que se garanta o compromisso político e a liderança ao mais alto nível do governo para dar o pontapé de saída e 

posteriormente coordenar o processo. A caixa 1.3 lista alguns dos benefícios da integração do envelhecimento que 

podem ser considerados na preparação e comunicação dos argumentos a favor da integração do envelhecimento. 
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Caixa 1.3. Benefícios da integração do envelhecimento 

 
- A integração do envelhecimento contribui para aumentar a relevância da política governamental para a sociedade, uma 

vez que permite que os decisores políticos respondam mais eficazmente às necessidades de todos os grupos etários. 

- Ao ter em conta as necessidades e direitos de todas as gerações e ao reconhecer a heterogeneidade e a diversidade 
dentro de e entre grupos etários, a integração do envelhecimento promove a solidariedade intra e intergeracional e a 
coesão social. 

- Ao promover uma melhor coerência e integração das políticas através de uma maior coordenação e colaboração nos 
diferentes setores políticos e níveis de governo e entre as partes interessadas, a integração promove políticas públicas 
mais eficazes e de maior qualidade. 

- A integração do envelhecimento permite aos governos adaptar as políticas às mudanças demográficas a longo prazo. 

 
Caixa 1.4. Perguntas a considerar para o mapeamento e análise das partes 
interessadas 

 
- Quais as partes interessadas que precisam de ser incluídas? 

- Quais são os interesses da parte interessada? 

- Porque é que precisam de ser incluídas? 

- Quais são as responsabilidades da parte interessada? 

- Qual é o seu papel – e impacto – na abordagem de questões relacionadas com o envelhecimento? 

- Que influência tem a parte interessada? 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
 

 
 
 

2. Mapear e analisar as partes interessadas 
 

 Identificar as partes interessadas governamentais e não governamentais que 
precisam de se envolver no desenvolvimento do Quadro Estratégico para a 
Integração do Envelhecimento 

 
É necessária uma participação eficaz, significativa e informada das partes interessadas para assegurar a integração das 

questões relacionadas com o envelhecimento em todo o governo e a todos os níveis do mesmo. Uma vez garantido o 

compromisso inicial e os recursos, recomenda-se o mapeamento e análise das partes interessadas que devem ser 

envolvidas no desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. O mapeamento deve 

considerar tanto as partes interessadas governamentais como não governamentais. 

 

 

 

 
Como ponto de partida, é útil mapear as partes interessadas que já trabalham em questões relacionadas com o 

envelhecimento no governo, no meio académico, na sociedade civil e no setor privado. Isto pode incluir a preparação de 

um organigrama de unidades e pontos focais para diferentes grupos etários (crianças, jovens, idosos) nos ministérios de 

tutela a nível nacional e subnacional. O mapeamento pode ainda informar até que ponto as políticas e atividades 

relacionadas com o envelhecimento já estão a ser coordenadas e de que forma as partes interessadas estão ligadas 

entre setores e níveis de governo. O mapeamento deve considerar que estruturas e processos existentes podem ser 

aproveitados ao compor a equipa que irá liderar e coordenar o desenvolvimento do Quadro Estratégico, bem como 

quais as partes interessadas que devem ser informadas e consultadas. Devem ser considerados os organismos 

existentes de coordenação e consulta sobre o envelhecimento a nível interdepartamental ou envolvendo múltiplas 

partes interessadas. Estes podem ser conselhos, comissões, grupos de trabalho ou processos demográficos sobre o 

envelhecimento – tanto no governo como na sociedade civil ou indústria – que apoiam a colaboração sobre o 

envelhecimento no seio do governo e entre intervenientes governamentais e não governamentais. A identificação dos 
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responsáveis pelas políticas relacionadas com o envelhecimento em todo o governo e a diferentes níveis do mesmo 

deve também ajudar a identificar setores ou entidades governamentais que ainda não estão a lidar com questões 

relacionadas com o envelhecimento e que precisam de estar comprometidos e envolvidos. 

O mapeamento e análise das partes interessadas é uma etapa preparatória para o estabelecimento de uma equipa para 

coordenar o processo de desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento e a sua futura 

implementação e monitorização. Recomenda-se a criação de uma equipa em conformidade com a abordagem ao nível 

de todo o governo e de toda a sociedade. Uma coordenação eficaz a nível nacional e subnacional é fundamental para 

assegurar o alinhamento dos esforços de integração. No quadro 1.1 são apresentados exemplos de partes interessadas 

relevantes e das funções que estas podem desempenhar. 

 
 
 
 
 
 

Quadro 1.1. Exemplos de partes interessadas e das suas possíveis funções no desenvolvimento e 
implementação do Quadro Estratégico 

 
 

Grupos de partes 
interessadas 

 
Funções no desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 

Pessoas idosas e as 

suas organizações, bem 

como grupos de 

interesse que 

representam outras 

fases da vida, como a 

infância, a juventude, a 

paternidade 

- Participar no planeamento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 

- Gerar informações e realizar análises 

- Envolver-se em processos de consulta e fornecer feedback sobre a análise e 

avaliação das políticas e prioridades relacionadas com o envelhecimento 

- Dar voz às necessidades de diferentes grupos populacionais 

- Envolver-se na identificação e verificação das metas estratégicas, objetivos e 

concretas 

- Participar na definição da monitorização e avaliação do quadro 

Representantes dos 

ministérios de tutela e 

departamentos, 

incluindo os serviços 

nacionais de 

estatística, provedores 

e governos locais 

- Identificar informações, dados e medidas relevantes para o envelhecimento nas respetivas áreas 
de 

competência 

- Fornecer informações de base dos respetivos setores, dados relevantes ou 

atividades subnacionais 

- Fornecer feedback sobre análises e avaliações (de impacto) 

- Identificar lacunas e oportunidades na prestação de serviços 

- Contribuir para o processo de planeamento e formulação de metas estratégicas e objetivos, 

bem como na identificação de atividades 

- Atuar como parceiros de implementação 

- Liderar a monitorização e avaliação do quadro 

Grupos da sociedade civil 

que representam as vozes 

dos cuidadores, pessoas 

com demência, vários 

grupos etários, etc. 

- Gerar informações, dados e análises 

- Facilitar ou apoiar os processos participativos de consulta a nível nacional e local 

- Participar no processo de planeamento e formulação de metas estratégicas e objetivos, 

bem como na identificação de atividades 

- Gerar esforços de sensibilização e de defesa da causa 

- Atuar como parceiros de implementação 

- Apoiar esforços de monitorização e avaliação 
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Quadro 1.1. Exemplos de partes interessadas e das suas possíveis funções no desenvolvimento e 
implementação do quadro (continuação) 

 

Grupos de partes 
interessadas 

Funções no desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 

Grupos de investigação 

e meio académico 

- Contribuir com investigação e informação para ajudar na análise e avaliação 

(de impacto) 

- Facilitar ou apoiar os processos participativos a nível nacional e local e 

fornecer contextualização e justificação para o envolvimento de pessoas idosas 

- Gerar informação quantitativa e qualitativa 

- Verificar e rever os resultados das análises e avaliações (de impacto) 

- Participar no planeamento de M&A 

Setor privado - Participar no processo de planeamento e formulação de metas estratégicas e objetivos, 

bem como na identificação de atividades 

- Fornecer feedback sobre análises e avaliações (de impacto) 

- Apoiar esforços de sensibilização e de defesa da causa 

- Atuar como parceiros de implementação 

- Apoiar esforços de monitorização e avaliação 

Meios de comunicação - Gerar esforços de sensibilização e de defesa da causa 

- Promover uma imagem e perceções positivas das pessoas idosas 

- Apoiar a divulgação de informações sobre, por exemplo, a visão, as metas estratégicas e os 

resultados esperados, e o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento em geral 

- Atuar como parceiro de implementação, por exemplo, levando a cabo campanhas de sensibilização. 

- Angariar apoio para os direitos das pessoas idosas 

 
 

 
Uma vez o mapeamento finalizado, uma análise das partes interessadas pode ajudar a identificar as principais partes 

interessadas e respetiva influência, interesses e relações para determinar quais os interesses que devem ser tidos em 

conta no desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. A caixa 1.5 fornece um 

diagrama para mapear e posicionar as partes interessadas de acordo com a sua influência e importância. 

Caixa 1.5. Análise das partes interessadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importância 

 
Estas partes interessadas devem 
ser informadas e consultadas 
(Rede de partes interessadas) 

 
Estas partes interessadas são 
uma prioridade baixa e 
requerem um envolvimento 
mínimo 

Estas partes interessadas são as 
mais importantes e devem estar 

representadas na equipa 
(Grupo central) 

 
Estas partes interessadas devem 
ser informadas e consultadas 
(Rede de partes interessadas) 

In
fl

u
ên

ci
a 
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Grupo central 

 
 

Rede de partes interessadas 

Início 

 

3. Estabelecer uma equipa 
 

Com base no mapeamento e análise das partes interessadas, sugere-se a constituição de uma equipa composta por um 

grupo central com a responsabilidade de liderar e coordenar o desenvolvimento do Quadro Estratégico e uma rede mais 

ampla de partes interessadas. 

 
1 – Grupo central 

 
O grupo central liderará e coordenará o desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 
Deverá ser constituído por membros de departamentos governamentais relevantes a nível nacional e subnacional, 

representantes de comissões parlamentares relevantes, provedores e as principais partes interessadas não 

governamentais. Os principais elementos de importância ao estabelecer o grupo central são a definição das funções e 

responsabilidades, estruturas de relatórios e as capacidades que devem ser tomadas em consideração com base na 

análise das partes interessadas. O grupo central pode ser constituído temporariamente para desenvolver o Quadro 

Estratégico ou pode funcionar como um órgão mais permanente também para coordenar a sua implementação (um 

mecanismo de coordenação para a implementação de atividades será discutido na fase 4). Sugere-se a localização do 

grupo central no gabinete do Primeiro-Ministro ou do Chefe de Estado, em vez de num ministério de tutela, para refletir o 

compromisso político e a liderança ao mais alto nível do governo. 

 
2 – Rede de partes interessadas 

 
A rede de partes interessadas proporciona uma plataforma para o envolvimento de um círculo mais amplo de partes 

interessadas cuja inclusão em processos de consulta, recolha de informações e recolha de dados pode apoiar o 

trabalho do grupo central. A rede de partes interessadas pode ajudar na sensibilização e na promoção de um diálogo 

político inclusivo sobre questões relacionadas com o envelhecimento. Deve incluir as partes interessadas da sociedade 

civil, os parceiros sociais, a comunidade científica, o setor privado, bem como organizações da sociedade civil que 

representam diversos grupos populacionais. Particularmente importantes são as vozes das mulheres, que têm maior 

longevidade do que os homens – e enfrentam diferentes desafios –, assim como as vozes dos mais jovens, das pessoas 

idosas com deficiências e das pessoas idosas de minorias. Os mais jovens contribuem atualmente para os sistemas de 

pensões e serão afetados pelas mudanças demográficas ao longo do ciclo de vida e quando atingirem a idade da 

reforma. O seu envolvimento é fundamental para se obter uma perspetiva intergeracional no Quadro Estratégico e para 

criar consenso e compromissos entre as populações de todas as idades. O quadro 1.2 resume as funções e partes 
interessadas sugeridas, tanto para o grupo central como para a rede de partes interessadas. 

 
 
 
 

Figura 1.1. Estrutura da equipa 
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Quadro 1.2. Funções e composição do grupo central e da rede de partes interessadas 
 

 Funções Composição 

Grupo central - Liderar o 

desenvolvimento do 

Quadro Estratégico para 

a Integração do 

Envelhecimento 

- Coordenar as consultas 

junto da rede de partes 

interessadas 

- Pontos focais sobre o envelhecimento 

- Representantes dos ministérios de tutela/departamentos e 

agências governamentais, incluindo pontos focais de 

género, direitos humanos, serviços de estatística 

- Representantes da sociedade civil/pessoas idosas 

- Representantes do nível governamental subnacional 

- Representantes do setor privado 

- Representantes do mundo académico 

Rede de 

partes 

interessadas 

 
(Devem ser incluídos 

representantes tanto a 

nível nacional como 

local) 

- Fornecer feedback às 

consultas feitas pelo grupo 

central tendo em conta a 

experiência de base de 

diferentes grupos etários 

- Comunicar e coordenar de 

forma mais ampla as 

atividades com 

membros/comunidade 

- Fornecer informações e 

recolher dados 

- Promover a sensibilização 

- Pessoas idosas e as suas famílias 

- Comissões existentes sobre o envelhecimento ou redes nacionais 
de pessoas idosas 

- Organizações juvenis 

- Trabalhadores da saúde e outros prestadores de serviços 

- Institutos de investigação e universidades 

- Sociedades geriátricas e gerontológicas 

- Organizações (governamentais, não governamentais e 

privadas) que trabalham na área da prevenção dos maus-

tratos a idosos 

- ONG que trabalham com pessoas idosas, bem como ONG que 

trabalham com grupos étnicos específicos, mulheres, a 

comunidade LGBTQ+, pessoas de cor, pessoas que vivem em 

risco de pobreza, imigrantes. 

- ONG que trabalham nas áreas dos direitos humanos 

- Organizações de mulheres e de homens 

- ONG internacionais 

- Organizações e doadores das Nações Unidas 

- Organizações do sector privado, por exemplo, empresas, bancos 

e prestadores de serviços financeiros, empresas de pensões e de 

seguros e prestadores de serviços privados (por exemplo, energia, 

água, etc.) 

- Organizações patronais e sindicatos 

- Meios de comunicação (imprensa, televisão e rádio) 

 
 
 

Para além de decidir sobre a constituição do grupo central e da rede de partes interessadas, recomenda-se que se chegue 

a acordo sobre as funções e responsabilidades dos membros de cada grupo e sobre uma abordagem de envolvimento das 

partes interessadas. 



19  

Início 

 

4. Elaborar uma proposta 

 
  Definir a fundamentação, meta, objetivos, âmbito e prazos do processo de desenvolvimento 

do quadro 
 

Depois de estabelecida, a equipa pode ser envolvida na preparação de uma proposta para o desenvolvimento do 

Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. As primeiras tarefas podem incluir a realização de uma 

seleção preliminar das áreas que o Quadro Estratégico deverá cobrir e a clarificação dos setores governamentais e não 

governamentais e dos níveis subnacionais que deverão ser considerados e quais os compromissos e quadros 

internacionais (como o MIPAA/RIS, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Década do Envelhecimento 

Saudável) que deverão ser tidos em conta. Isto constituiria uma base inicial para a análise do planeamento do 

desenvolvimento do quadro. O objetivo é determinar se existe a necessidade de reforçar os procedimentos ou regular o 

processo de integração do envelhecimento, iniciar esforços de sensibilização e/ou processos de consulta. A análise 

pode também ajudar a identificar sistemas e estruturas relevantes para as diferentes fases de desenvolvimento do 

Quadro Estratégico. 

 
  Elaborar uma proposta para o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 

 
Poderá, então, ser elaborada uma proposta, descrevendo a fundamentação, meta, objetivos e âmbito (ver modelo 
sugerido na caixa 1.6). A proposta deve incluir argumentos-chave para justificar a necessidade de integrar o 

envelhecimento e os benefícios que este pode trazer. Pode incluir a descrição da equipa e das suas funções e 

responsabilidades, a abordagem de envolvimento das partes interessadas, os resultados da análise de planeamento e 

os potenciais custos. A proposta pode ser utilizada para abordar potenciais desafios relacionados com a capacidade, 

recursos e afetação de fundos que possam existir. 

 
  Preparar um plano de trabalho para o desenvolvimento do Quadro Estratégico 

 
Como parte da proposta, deve ser incluído um plano de trabalho preliminar. O plano de trabalho deverá abordar os 

resultados concretos e prazos de atividades previstos no desenvolvimento do Quadro Estratégico. O plano de trabalho 

pode seguir a sequência de fases proposta nas Orientações: análise, desenvolvimento de uma visão e direções; 

identificação de atividades; e definição de modalidades de monitorização e avaliação. Dependendo da abordagem 

preferencial, o plano de trabalho pode ter em consideração o calendário e que tipo de envolvimento das partes 

interessadas, consultas e esforços de sensibilização devem ser previstos. Uma vez finalizado, o plano de trabalho pode 

ser incluído como anexo à proposta. A proposta pode ser utilizada para promover a sensibilização, explicar claramente 
qual a necessidade do desenvolvimento de um Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento e procurar 

obter o apoio das partes interessadas ao seu desenvolvimento. O apoio à proposta e ao plano de trabalho deve ser 

procurado pelo mais alto nível político. 
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Caixa 1.6. Modelo de proposta 
 

Este modelo sugere que informações poderão ser incluídas na proposta de desenvolvimento de um Quadro Estratégico para 
a Integração do Envelhecimento. 

Fundamentação 

• Qual é o ponto de partida específico do país para a integração do envelhecimento? 

• Porque é que a integração do envelhecimento é relevante para o país? 

• Quais são os benefícios? 

• Quais são as consequências da não integração do envelhecimento? 

• Porque é necessário o desenvolvimento de um quadro estratégico para a integração do envelhecimento? 

Meta 
 

Indicar a meta do processo, por exemplo: "Desenvolver um Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento que 
integre as prioridades relacionadas com o envelhecimento em toda a sociedade e a todos os níveis da mesma de modo a 
alcançar uma sociedade para todas as idades até 2030". 

Objetivos 

• Identificar direções e atividades que apoiem uma abordagem holística da integração do envelhecimento em toda a 
sociedade e a todos os níveis da mesma. 

• Desenvolver um quadro que se baseie numa "abordagem de dupla via" e que capte tanto as prioridades sociais como 
as prioridades individuais relacionadas com o envelhecimento. 

• Afastar-se do trabalho em silos e fragmentado. 

• Aplicar uma abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade. 

• Assegurar uma abordagem baseada na evidência e nos direitos humanos, sensível ao género e inclusiva. 

• Promover a igualdade e a não discriminação, evitar explicitamente o idadismo no desenvolvimento e implementação 
de políticas e apoiar a eliminação de desigualdades de oportunidades relacionadas com a idade que possam existir 
em diferentes áreas. 

• Alinhar as prioridades relacionadas com o envelhecimento com os compromissos e quadros internacionais relevantes. 

Âmbito 

• Identificação preliminar de áreas que o Quadro Estratégico deve abranger. 

• Até que ponto os níveis de governo subnacionais serão considerados. 

• Até que ponto os setores não governamentais serão considerados. 

• Princípios-chave que orientam o quadro. 

• Principais elementos/atividades previstos na constituição do Quadro Estratégico. 

• Compromissos e quadros internacionais que devem ser considerados. 

• Setores políticos relevantes que devem ser incluídos. 

• Calendário previsto para o processo de desenvolvimento do Quadro Estratégico. 

Orçamento 

• Decomposição do orçamento atribuído ao processo de desenvolvimento do Quadro Estratégico. 

• Avaliação da necessidade de recursos adicionais. 

Envolvimento da Equipa e das Partes Interessadas 

• Resultados da análise das partes interessadas. 

• Composição do grupo central e da rede de partes interessadas. 

• Formas de envolver as partes interessadas, por exemplo, através de consultas, mesas-redondas, etc. 

Conclusão 

Resumo da proposta, recomendações-chave. 

 
Anexo: Plano de trabalho que poderá ser estruturado de acordo com as fases apresentadas nas Orientações. 
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Lista de verificação 

 
 Benefícios da integração considerados 

 Compromisso político e recursos assegurados 

 Mapeamento das partes interessadas realizado 

 Análise das partes interessadas concluída 

 Equipa estabelecida 

 Grupo central 

 Rede de partes interessadas 

 Abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade aplicada 

 Âmbito determinado 

 Alinhamento do processo com os compromissos internacionais considerado (MIPAA/RIS, ODS, Década do 

Envelhecimento Saudável, etc.) 

 Plano de trabalho desenvolvido 

 Proposta concluída 

 Sensibilização promovida e aceitação garantida 

 Proposta e plano de trabalho apoiados 
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Em que consiste esta fase? 

Objetivo: Fornecer uma visão geral e uma análise da situação atual que estabeleça uma linha de base 
para o desenvolvimento do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

Conteúdo: A fase sugere rever, mapear e identificar lacunas na integração do envelhecimento na 
legislação, políticas e programas existentes, rever mecanismos de integração e dados de 
relevância para o envelhecimento individual e populacional. São sugeridas análises sensíveis à 
idade e avaliações de impacto das políticas para diferentes grupos etários. Sugere-se resumir 
os resultados das análises das lacunas, das análises sensíveis à idade e das avaliações de 
impacto num relatório de análise da situação. 

Resultado: Relatório de análise da 
situação 

FASE 2 – ANÁLISE 
 

 
 

 
 

Introdução 

Recomenda-se uma análise abrangente da situação para obter uma linha de base sobre a integração do 
envelhecimento que informará as fases subsequentes do desenvolvimento do Quadro Estratégico. Já estarão em vigor 
políticas relacionadas com o envelhecimento que abarcam estratégias nacionais, planos de ação e programas para 
legislação específica destinada a ações setoriais específicas. Vários esforços de integração poderão já ter sido 
iniciados. Para tirar partido dos esforços existentes e avaliar prioridades e potenciais lacunas, é necessário um exercício 
exaustivo de recolha de informações/dados, revisão, mapeamento, análise e avaliação da situação atual. 

Embora o âmbito e profundidade da análise dependa do tempo e recursos disponíveis, recomenda-se a identificação de 
lacunas em políticas, mecanismos de integração e dados. Em primeiro lugar, uma revisão e mapeamento do atual 
"panorama" de políticas em todos os setores políticos a nível nacional e subnacional permite identificar as áreas 
prioritárias na política relacionada com o envelhecimento, o alinhamento com quadros internacionais e a coerência 
política, bem como os "espaços em branco" em termos de integração do envelhecimento, ou seja, setores políticos nos 
quais as questões relacionadas com o envelhecimento ainda não foram suficientemente integradas e abordadas. Em 
segundo lugar, uma revisão e avaliação dos mecanismos de integração do envelhecimento já estabelecidos e em 
prática ajudam a fornecer uma visão geral da atual abordagem à integração, identificar o que funciona bem e que 
mecanismos poderão ser necessários para permitir a integração das questões relacionadas com o envelhecimento em 
todos os campos políticos e níveis políticos. E, em terceiro lugar, uma revisão dos dados disponíveis relacionados com o 
envelhecimento é importante para identificar as lacunas de dados existentes que precisam de ser colmatadas. Análises 
sensíveis à idade e avaliações de impacto podem fornecer informações sobre diferentes grupos etários e apontar 
prioridades da ação política com vista a alcançar uma sociedade para todas as idades. O propósito da análise da 
situação é fornecer a base para a orientação estratégica do quadro de integração. 
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Caixa 2.1. Perguntas orientadoras para a análise da situação 

 
- Qual é a atual abordagem política ao envelhecimento individual e populacional? 
- A política relacionada com o envelhecimento está alinhada com os quadros internacionais relevantes? 
- Qual é a atual abordagem à integração do envelhecimento e quais os mecanismos em vigor? 
- Que dados estão disponíveis e são relevantes? Quais são as lacunas de dados? 
- Quais são os espaços em branco e os problemas na integração do envelhecimento? 
- Quais são as principais áreas problemáticas e prioridades de ação que o Quadro Estratégico para a 

Integração do Envelhecimento deve abordar? 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 
 
 
 

 
 

Potenciais desafios 

- Falta de informações coerentes sobre os vários esforços de integração existentes no país 

- Falta de dados relacionados com o envelhecimento e desagregados por idade 

- Falta de metodologia para análises sensíveis à idade e avaliações de impacto 
 

Ações sugeridas 
 
 

 
Análise das 
lacunas – 
políticas e 

mecanismos 

 
Análise das 

lacunas – 
dados 

Análises sensíveis à 
idade e avaliações de 

impacto 

 
Relatório de análise 

da situação 

 
 
 
 

1. Análise das lacunas – políticas e mecanismos 

 
  Estabelecer uma visão geral das políticas relevantes a nível nacional e subnacional 

 
A análise da situação pode começar com uma compilação e mapeamento das políticas e iniciativas existentes no campo 

do envelhecimento para fazer um balanço e avaliar a abordagem atual. A caixa 2.2 descreve os principais setores 

políticos que são normalmente abrangidos pelas políticas relacionadas com o envelhecimento. Além de uma revisão e 

mapeamento de políticas explicitamente relacionadas com o envelhecimento, recomenda-se o mapeamento do contexto 
político mais amplo, incluindo estratégias políticas internacionais, nacionais e subnacionais relevantes nas áreas do 

desenvolvimento sustentável, economia, mercado de trabalho, redução da pobreza, demografia, igualdade de género, 

educação, segurança, transportes e outras. Este mapeamento de políticas mais abrangentes permitirá um rastreio e 

uma análise do grau em que o envelhecimento é abordado e ajudará a descobrir "espaços em branco" na integração do 

envelhecimento, ou seja, campos políticos em que as implicações do envelhecimento individual e populacional não são 

ou são insuficientemente tidas em conta e abordadas. 
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Análise 
 
 
 
 

Caixa 2.2. Setores centrais nas políticas relacionadas com o envelhecimento 
 

Para concretizar o potencial da longevidade e lidar com os desafios e oportunidades do envelhecimento da população, as 
prioridades políticas identificadas tanto no contexto internacional como nacional centram-se normalmente nos seguintes 
setores: 

 
Educação 

 
O aumento da esperança de vida e as rápidas mudanças sociais e tecnológicas colocam desafios específicos ao setor da 
educação quando se trata de proporcionar acesso a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos os grupos etários. O acesso e incentivo à aprendizagem ao longo da vida e as 
oportunidades de educação e (re)formação devem estar disponíveis independentemente da idade. Para se adaptarem a 
ciclos de inovação tecnológica cada vez mais curtos, as pessoas terão de se adaptar continuamente a novas exigências e 
oportunidades tecnológicas. Exemplos de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida incluem programas de formação 
para adultos, apoio financeiro e modalidades de trabalho flexíveis que facilitem o desenvolvimento de competências para as 
populações em idade ativa, formações em tecnologias de informação e comunicação para funcionários mais velhos e 
reformados e universidades da terceira idade. 

 

Emprego 

Em muitos países da UNECE, a idade média de saída do mercado de trabalho é inferior à idade legal de reforma, em 
particular entre as mulheres. Isto significa que o mercado de trabalho está a perder recursos importantes em termos de 
experiência e capacidade laboral, enquanto os trabalhadores mais velhos perdem em termos dos seus direitos de pensão e 
segurança de rendimentos. As sociedades em envelhecimento, com a sua mão-de-obra cada vez mais reduzida, não podem 
dar-se ao luxo de perder o recurso altamente valioso que são os trabalhadores mais velhos e experientes. As medidas 
políticas que promovem o emprego de trabalhadores mais velhos incluem a formação e o desenvolvimento de competências, 
a disponibilização de espaços de trabalho acessíveis e assistência ao emprego à medida, medidas para encorajar os 
empregadores a contratar e reter trabalhadores mais velhos e o incentivo à gestão da idade a nível da empresa. Exemplos 
incluem campanhas de informação que destacam o valor dos trabalhadores mais velhos e a diversidade etária para as 
empresas, incentivos financeiros e medidas contra o idadismo no emprego. Outras políticas apoiam os trabalhadores mais 
velhos com responsabilidade de prestação de cuidados, melhorando o acesso a modalidades de trabalho flexíveis. 

 

Saúde e cuidados sociais 

A saúde é um importante fator determinante da qualidade de vida e um potenciador das contribuições das pessoas idosas. 
No entanto, os últimos anos de vida podem não ser vividos com boa saúde. Estilos de vida pessoais em todas as idades e 
políticas públicas e ambientes que promovem o envelhecimento saudável podem ajudar a prevenir ou adiar os problemas de 
saúde e a deficiência na velhice. O investimento na promoção da saúde e em práticas de cuidados de saúde preventivos 
pode melhorar o bem-estar pessoal e prolongar os anos em que uma pessoa pode contribuir para a comunidade e viver de 
forma independente, reduzindo globalmente a necessidade de tratamentos de saúde e cuidados de longa duração (CLD).  
Sem investimento adequado na promoção da saúde e na prevenção da doença, o envelhecimento populacional trará uma 
necessidade crescente de CLD informais e formais. Ao mesmo tempo, o número de pessoas em idade ativa, que poderiam 
fornecer CLD informais, irá diminuir. Assegurar a sustentabilidade dos sistemas de cuidados de longa duração e uma mão-
de-obra de cuidados qualificada são elementos-chave para garantir uma qualidade ótima dos CLD e proteger a dignidade 
humana numa sociedade em envelhecimento. 

 

Habitação 

O envelhecimento das populações exige que se tomem providências na área da habitação. Em muitos casos, as pessoas 
idosas vivem sozinhas ou com um parceiro, como frequentemente preferem. O apoio às modalidades de vida preferidas e à 
vida independente pode exigir medidas assistenciais que permitam às pessoas idosas permanecerem na sua casa, como a 
adaptação das habitações, a remodelação das casas para remover barreiras e o fornecimento de refeições ou assistência 
doméstica. Para evitar a institucionalização desnecessária de pessoas idosas que necessitam de assistência, as famílias 
devem ser capacitadas a prestar cuidados e apoio, quando exequível. Além disso, a aplicação de medidas de ageing-in-place 
(capacidade de continuar a viver em casa e na comunidade) que apoiem uma vida independente pode incluir: a oferta de 
habitação a preços acessíveis, a utilização de tecnologias inteligentes para uma vida independente, a garantia de ambientes 
domésticos seguros, a conceção de casas seguras e funcionais e a garantia de eficiência energética nos edifícios para 
melhorar a existência de ambientes de vida adequados. O desenvolvimento de habitações que apoiam a vida independente 
pode ser facilitado através de vários modelos de co-housing ou vida em comunidade e da disponibilização de residências 
assistidas. Assegurar segurança de rendimentos e apoio aos rendimentos das pessoas idosas pode também ajudar a 
satisfazer as suas necessidades de habitação e contribuir para reduzir os riscos de pobreza e de desalojamento. 
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Caixa 2.2. Setores centrais nas políticas relacionadas com o envelhecimento 
(continuação) 

Segurança social e proteção social 

 
Garantir sistemas de segurança social e de proteção social sustentáveis, adequados e equitativos é fundamental para 
prevenir a insegurança económica e a pobreza, inclusive na velhice. O número crescente de pessoas idosas que recebem 
pensões e outros benefícios e serviços sociais é um desafio considerável para os sistemas fiscais em muitos países. O 
acesso à segurança social e proteção social está fortemente associado às desigualdades de género existentes, pelo que 
deve ser dada especial atenção às mulheres idosas, dado que correm maior risco de cair na pobreza monetária do que os 
homens idosos. 

 
Transportes e mobilidade 

O transporte é crucial para manter as ligações sociais, participar nas comunidades e aceder aos serviços sociais e de saúde. 
A mobilidade melhora a saúde física e mental, permitindo às pessoas idosas desfrutar da vida e adiar o início da deficiência e 
dependência. No entanto, muitas pessoas idosas com mobilidade reduzida não podem ser autossuficientes sem transportes 
adequados. Por conseguinte, o envelhecimento crescente da população exige o desenvolvimento de transportes 
sustentáveis, inteligentes e adaptados às pessoas idosas, bem como a reconsideração das prioridades de planeamento de 
modo a tornar os transportes públicos adequados, disponíveis, acessíveis e a preços aceitáveis, bem como seguros, para 
todos. 

 
Caixa 2.3. Compromissos do MIPAA/RIS 

 
1. Integrar o envelhecimento em todos os campos políticos. 

2. Assegurar a plena integração e participação das pessoas idosas na sociedade. 

3. Promover o crescimento económico equitativo e sustentável em resposta ao envelhecimento populacional. 

4. Ajustar os sistemas de proteção social. 

5. Permitir aos mercados de trabalho responderem às consequências económicas e sociais do envelhecimento populacional. 

6. Promover a aprendizagem ao longo da vida e adaptar os sistemas educativos. 

7. Envidar esforços para assegurar a qualidade de vida em todas as idades e manter uma vida independente, incluindo a saúde 
e o bem-estar. 

8. Integrar uma abordagem de género numa sociedade em envelhecimento. 

9. Apoiar as famílias que prestam cuidados a pessoas idosas e promover a solidariedade intergeracional e intrageracional 
entre os seus membros. 

10. Promover a implementação e acompanhamento da estratégia de implementação regional através da cooperação 
regional. 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 
 
 
 

 
O mapeamento dos principais quadros internacionais de relevância, incluindo o MIPAA/RIS (caixa 2.3), a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável, instrumentos internacionais sobre direitos humanos e igualdade de género e a 

Década do Envelhecimento Saudável, entre outros (Anexo 2), permitirá uma avaliação do alinhamento com as 

prioridades e compromissos políticos nestes incluídos. 

 
 
 

 

 
A revisão e o mapeamento das políticas podem ser organizados de acordo com a abordagem de dupla via que distingue 

entre as dimensões sociais e individuais do envelhecimento, tal como ilustrado no quadro 2.1. 
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Análise 
 
 
 

 
Quadro 2.1. Mapeamento de políticas e medidas em conformidade com a "abordagem de dupla via". 

 

 
Envelhecimento populacional Envelhecimento individual 

Proteção e segurança 

sociais 
- Medidas políticas que garantem proteção e 

segurança sociais para todos os grupos 

etários 

- Medidas para assegurar a sustentabilidade a 

longo prazo do sistema de pensões 

- Proteção social e segurança de rendimentos adequadas 

e equitativas ao longo do ciclo de vida 

- Medidas que promovem o acesso à segurança 

social e à proteção social para todos 

Mercados de trabalho - Políticas do mercado de trabalho que 

incentivam o prolongamento da vida ativa 

- Regimes de reforma flexíveis 

- Políticas e regulamentação contra a 

discriminação no emprego com base na idade 

- Campanhas de informação que promovem a 

gestão da idade por parte dos empregadores 

- Medidas que promovem a aprendizagem ao longo da vida 

- Assistência ao emprego à medida para grupos etários 

desfavorecidos, como os trabalhadores jovens e idosos 

- Espaços de trabalho acessíveis adaptados à idade 

- Medidas que ajudam a conciliar a vida profissional e 

familiar 

Saúde e bem-estar - Políticas públicas e ambientes que promovem o 

envelhecimento saudável 

- Medidas destinadas a reforçar as práticas 

de cuidados de saúde preventivos 

- Reformas do setor dos cuidados de saúde de longa 
duração 

- Medidas que promovem a igualdade de acesso aos 

cuidados de saúde e sociais ao longo do ciclo de vida 

- Medidas que respondem às necessidades e direitos das 

pessoas idosas em situações de cuidados 

Transportes - Adaptar a política de transportes à evolução 

das estruturas etárias e às necessidades de 

mobilidade da população 

- Informação e comunicação 

- Medidas que promovem transportes adequados, 

disponíveis, acessíveis e a preços aceitáveis, bem como 

seguros, para todos 

- Medidas que removem as barreiras que limitam a 

mobilidade das pessoas idosas 

Igualdade de género - Políticas e regulamentação que promovem a 

igualdade de género 

- Planos, estratégias ou políticas de igualdade 

de género sensíveis à idade 

- Medidas destinadas a reduzir a discriminação com base 

na idade e no género 

- Esforços específicos destinados a proporcionar igualdade 

de acesso e participação na população ativa e nos 

serviços sociais, económicos e financeiros 

- Medidas para prevenir a violência, abuso e 

negligência de mulheres e homens idosos 

Planeamento urbano - Promoção da habitação intergeracional e 

planeamento de bairros que favorecem uma 

mistura de gerações 

- Adaptação ao envelhecimento populacional 

através da promoção de cidades e 

comunidades amigas das pessoas idosas 

- Habitação e espaços públicos acessíveis que 

favorecem uma vida independente para pessoas de 

todas as capacidades 

- Assegurar que os serviços baseados na 

comunidade respondem às necessidades de todos 

os grupos etários 

Etc. - Etc. - Etc. 
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Orientações para a Integração do 
Envelhecimento 

 
 

Uma ampla revisão e mapeamento das políticas permite ainda uma avaliação da coerência política entre setores e 

níveis de governo (coerência horizontal e vertical). As ações numa área política podem criar obstáculos ou barreiras à 

concretização de prioridades noutra área se não houver coerência entre políticas. Os desafios relacionados com o 
envelhecimento não podem ser ultrapassados por medidas políticas apenas num setor: são multidimensionais e exigem 

medidas políticas que se apoiam e reforçam mutuamente em todos os setores políticos. A caixa 2.4 fornece exemplos 

selecionados de questões políticas transversais para as quais este é o caso. 

 
 
 
 

Caixa 2.4. Questões políticas transversais selecionadas 

A pobreza na velhice 

Embora nas últimas décadas se tenham feito muitos progressos na redução da pobreza na velhice, é amplamente 
reconhecido que as pessoas idosas, especialmente as mulheres mais velhas, apresentam um maior risco de pobreza.  Em 
média, o nível de pobreza das pessoas do grupo com mais de 75 anos nos países da OCDE é de 14,7%, ou seja, mais 3,5 
pontos percentuais do que o nível de pobreza entre as pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos de 
idade. As pessoas com mais de 80 anos são menos capazes de trabalhar, mais suscetíveis de terem gasto as suas 
poupanças e estão entre as que mais necessitam de serviços de assistência. A pobreza na velhice é um desafio social e 
fiscal que provavelmente irá aumentar à medida que as populações continuarem a envelhecer. A mitigação das 
consequências da pobreza a nível individual e social pode ser abordada através da integração do envelhecimento e das 
preocupações de género. 

Para mais informações: Income Poverty in Old Age, UN DESA. 
 

Igualdade de género nas sociedades em envelhecimento 

As mulheres em toda a região da UNECE têm uma esperança de vida mais longa do que os homens e dominam em número 
na faixa etária mais velha. Os diferentes papéis de género moldam de forma desigual as oportunidades ao longo da vida e a 
experiência de envelhecimento. O envelhecimento tem um impacto diferente nos homens e nas mulheres, incluindo ao nível 
das discriminações cruzadas que levam a desigualdades prejudiciais para as mulheres mais velhas. O facto de as mulheres 
enfrentarem maiores desafios quando são idosas é frequentemente o resultado de desigualdades e discriminação ao longo 
da vida que são agravadas na velhice. Estas incluem a distribuição desigual do trabalho entre trabalho remunerado e 
cuidados não remunerados, oportunidades desiguais no mundo do trabalho e distribuição desigual dos rendimentos, 
resultando em pensões e níveis de riqueza mais baixos. Assim, a desigualdade de género na velhice manifesta-se num maior 
risco de pobreza, que é mais elevado entre as mulheres idosas do que entre os homens idosos devido às disparidades no 
mercado de trabalho, tal como descrito acima, mas também devido ao maior risco de as mulheres idosas viverem sozinhas. 
Uma adaptação social ao envelhecimento populacional, que seja abrangente e sensível ao género, pode assegurar que as 
oportunidades e riscos do envelhecimento serão igualmente partilhados por mulheres e homens e que mulheres e homens 
podem envelhecer de forma igual. 

Para mais informações: UNECE Policy Brief No. 23 on Gender Equality in Ageing Societies 

Idadismo 

O idadismo é o estereótipo, o preconceito e a discriminação contra as pessoas com base na idade. O idadismo está presente 
ao longo do ciclo de vida e tem frequentemente impactos significativos e/ou pode ter efeitos nocivos nas pessoas idosas. O 
idadismo ocorre em vários contextos, como no mercado de trabalho, setor da saúde, educação, família e comunidade, e 
pode ser infligido pelo setor dos serviços financeiros ou através dos meios de comunicação. O idadismo afeta negativamente 
a saúde e o bem-estar e pode reduzir a esperança de vida. A sua complexidade e interseção com outros motivos de 
discriminação, como o género ou etnia (discriminação intersecional), exigem uma resposta política abrangente e 
multissetorial a todos os níveis da sociedade. 

Para mais informações: UNECE Policy Brief No. 21 on Combating Ageism in the World of Work 
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Análise 
 
 
 
 

Caixa 2.4. Questões políticas transversais selecionadas (continuação) 

Maus-tratos a pessoas idosas 

Os maus-tratos a pessoas idosas são um problema social grave que muitas vezes passa despercebido e não é denunciado. 
A OMS definiu os maus-tratos a idosos como "um ato único ou repetido, ou falta de ação adequada, ocorrendo em qualquer 
relacionamento em que exista uma expetativa de confiança e que cause danos ou sofrimento a uma pessoa idosa". Os 
maus-tratos podem variar entre infrações penais e atos que, não sendo criminosos, causam sofrimento a uma pessoa idosa. 
Podem ocorrer tanto em contextos formais como informais. Formas comuns de maus-tratos incluem abuso físico, psicológico, 
sexual e financeiro ou material, bem como (auto)negligência e discriminação. Com o envelhecimento populacional, os maus-
tratos a pessoas idosas tendem a aumentar, o que torna a necessidade de resposta ainda mais urgente. 

Para mais informações: UNECE Policy Brief No.14 on Abuse of Older Persons; WHO Fact Sheet on Elder Abuse 
 

Isolamento social e solidão 

As pessoas idosas correm um risco acrescido de isolamento e solidão, uma vez que são mais suscetíveis de enfrentar 
situações como perda de familiares e amigos, doença crónica, diminuição da mobilidade, viver sozinhas e perda de 
rendimentos. O isolamento social e a solidão foram exacerbados durante a pandemia da COVID-19. Podem ter efeitos 
graves na saúde e no bem-estar, particularmente na saúde mental. São necessárias intervenções e ações de defesa para 
reduzir a solidão e o isolamento social entre as pessoas idosas. 

Para mais informações: UNECE Policy Brief No.4 on Integration and Participation of Older Persons in Society 
 

Situações de emergência 

As pessoas idosas continuam a estar entre os grupos mais gravemente afetados em situações de emergência. Isto tem sido 
demonstrado em ondas de calor, gripe, bem como durante a pandemia da COVID-19, que afetou diferentes populações e 
grupos de forma desproporcional, incluindo particularmente as pessoas idosas, mas também jovens, mulheres, crianças, 
pessoas com deficiência e trabalhadores informais, entre outros. O efeito desproporcionado sobre as pessoas idosas dá a 
ver problemas de longa data que tornam alguns grupos de pessoas idosas menos resilientes em tempo de crise (como 
comorbilidades, falta de recursos em lares de idosos que ministram cuidados de longa duração e falta de literacia digital no 
contexto de confinamentos), apelando aos países para que reajam. As situações de emergência afetam as pessoas idosas 
em diferentes graus, dependendo do seu estado de saúde e social específico. Estas podem estar relacionadas com a saúde 
física, saúde mental, estado funcional e deficiência, nutrição, hábitos de estilo de vida, relações familiares e sociais, relações 
de género e a situação económica das pessoas idosas. A consciencialização das necessidades e contribuições das pessoas 
idosas enquanto desenvolvem atividades pode contribuir para intervenções mais eficazes, incluindo o acesso equitativo aos 
serviços sociais e de saúde essenciais durante todas as fases de uma emergência. 

Para mais informações: UNECE Policy Brief No. 25 on Older Persons in Emergency Situations 
 
 
 
 
 

 
Liderados pelo grupo central, a revisão e o mapeamento devem ter em consideração as contribuições – e as opiniões – 

de todos os ministérios de tutela relevantes e solicitar informações de várias fontes. A participação da rede de partes 
interessadas na realização da análise é recomendada para assegurar que todas as perspetivas relevantes são tomadas 

em consideração no sentido de determinar quais as áreas que requerem atenção na futura formulação do quadro. As 

orientações sobre a abordagem participativa ascendente desenvolvida para as revisões e avaliações do MIPAA podem 

ser úteis a este respeito (caixa 2.5). 



30  

 
Caixa 2.5. Abordagem participativa e envolvimento das partes 

interessadas na revisão e avaliação do MIPAA 

O propósito imediato da abordagem participativa é assegurar que as pessoas idosas tenham a oportunidade de expressar os 
seus pontos de vista sobre o impacto das políticas e ações que afetam as suas vidas. A meta global é garantir que as 
pessoas idosas e outras partes interessadas relevantes estejam envolvidas em todas as fases, incluindo no desenvolvimento 
estratégico, conceção de políticas, identificação de atividades e monitorização e avaliação. O objetivo desta abordagem vai 
além da geração de conhecimentos e consiste em apoiar ações e promover a sensibilização do público. A aplicação de uma 
abordagem participativa apoia: 

- A identificação de problemas, necessidades e expetativas dos indivíduos à medida que envelhecem 

- Uma melhor compreensão da forma como o conteúdo relacionado com o envelhecimento se relaciona com as medidas e 
atividades políticas 

- Reforço da capacitação e confiança dos participantes no processo de integração 

- Prevenção e gestão dos riscos, resultados inesperados e mal-entendidos 

- Eficácia e identificação de medidas eficazes 

Fonte: Guidelines for review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing – Bottom-up participatory 
approach, Organização das Nações Unidas, 2006. 

 
Caixa. 2.6. Perguntas orientadoras para a análise das lacunas 

 
- Estão as políticas a nível nacional e subnacional alinhadas com o MIPAA/RIS e outros quadros 

relevantes e existem desafios relevantes relacionados com o envelhecimento que atualmente não são ou são 
insuficientemente abordados? 

- As políticas abordam tanto as dimensões sociais como individuais do envelhecimento? 

- As políticas relacionadas com o envelhecimento são baseadas nos direitos humanos e sensíveis às questões de género? 

- Reconhecem a diversidade e heterogeneidade da população? 

- As políticas relacionadas com o envelhecimento estão centradas apenas nas pessoas idosas ou seguem uma abordagem do 
ciclo de vida? 

- As políticas relacionadas com o envelhecimento têm em conta as necessidades e os direitos de todas as gerações e 
promovem a equidade inter e intrageracional? 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 
 
 
 

 
 

A revisão e mapeamento de políticas e medidas pode ajudar a informar o desenvolvimento de um quadro baseado em 
evidências e apoiar o processo de identificação de tendências, riscos, desafios e oportunidades. 

 
  Identificar as lacunas da integração em todos os campos e níveis políticos 

Para identificar as lacunas da integração nas políticas, recomenda-se que se utilize a revisão do contexto político mais 
amplo a nível nacional e subnacional para detetar estratégias e prioridades políticas em que as questões do 
envelhecimento não são atualmente consideradas ou são insuficientemente abordadas. 

Na análise das lacunas, as perguntas orientadoras apresentadas na caixa 2.6 poderão ser consideradas para ajudar a 
organizar as informações relevantes e a verificar a adesão e o alinhamento com os compromissos fundamentais 
relacionados com o envelhecimento, a igualdade de género e os direitos humanos. A estruturação do mapeamento em 
conformidade com os compromissos do MIPAA/RIS e outras prioridades de relevância para o envelhecimento pode 
ajudar a lançar luz sobre áreas políticas que necessitam de atenção específica no desenvolvimento do quadro. 
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Caixa 2.7. Mapeamento dos mecanismos de integração 

 
- Que mecanismos de coordenação para a integração do envelhecimento se encontram em vigor? 

- Existem pontos focais sobre o envelhecimento estabelecidos em todos os departamentos governamentais? 

- Existe um compromisso político para com a integração do envelhecimento? 

˗    Existem mandatos, instruções administrativas, atividades de coordenação e comunicação para apoiar a integração do 
envelhecimento e a coordenação intersetorial de políticas? 

- Existe um intercâmbio e coordenação regulares entre ministérios e pontos focais sobre o envelhecimento em questões 
relacionadas com o envelhecimento para assegurar a coordenação e coerência das políticas? 

- Existem mandatos em vigor a nível nacional e subnacional para a integração sistemática das questões relacionadas com 
o envelhecimento em todas as novas políticas? 

- Existe formação e reforço das competências em matéria de envelhecimento destinados aos pontos focais sobre o 
envelhecimento e outros decisores? 

- Existem instruções administrativas sobre a forma de abordar sistematicamente o envelhecimento nas novas políticas? 

- Existem instruções administrativas sobre a realização de avaliações de impacto de novas leis e políticas sobre diferentes 
grupos etários? 

- Foram atribuídos recursos suficientes às atividades de integração? 

 
Caixa 2.8. Fatores determinantes para a integração do envelhecimento 

 
Compromisso 

A liderança na integração do envelhecimento é uma condição prévia essencial para assegurar que o envelhecimento seja 
reconhecido como um processo transformador que precisa de ser abordado em todos os campos políticos e a todos os 
níveis. A aceitação e o compromisso político ao mais alto nível político e por todas as partes interessadas e decisores 
relevantes são necessários para estabelecer os mandatos necessários, institucionalizar a integração do envelhecimento e 

facilitar a coordenação e colaboração. 

Análise 
 
 

A análise das dotações orçamentais nacionais e subnacionais pode ajudar a avaliar se os compromissos financeiros 

para áreas políticas específicas refletem políticas e prioridades relacionadas com o envelhecimento e se estes são 

distribuídos equitativamente entre diferentes grupos etários. 

 
 Estabelecer uma visão geral dos mecanismos de integração do envelhecimento 

 
Em complemento à revisão das políticas, recomenda-se que se mapeiem e revejam os mecanismos de integração já em 

vigor para apoiar a integração do envelhecimento. A revisão pode basear-se no mapeamento e análise das partes 

interessadas preparados na fase 1, que terá identificado as entidades e pontos focais relevantes com responsabilidades 

pelas políticas relacionadas com o envelhecimento em todo o governo. Os seguintes aspetos e perguntas orientadoras 

apresentados na caixa 2.7 poderão ser considerados para o exercício de mapeamento. 

 

 

  Identificar lacunas e deficiências nos mecanismos de integração 

 
A análise das lacunas nos mecanismos de apoio à integração do envelhecimento é particularmente importante para 

ajudar a revelar as lacunas e pontos fracos existentes nos mecanismos institucionais para a integração do 

envelhecimento e para identificar as áreas de ação em que o Quadro Estratégico precisa de se focar. A caixa 2.8 

resume os fatores-chave que permitem a integração, os quais poderão ser considerados na análise das lacunas para 

avaliar se e em que medida estão criadas as condições para uma integração eficaz. 
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Caixa 2.8. Fatores determinantes para a integração do envelhecimento (continuação) 

Capacidade 

É necessário assegurar uma capacidade adequada de integração. Isto inclui mandatos, responsabilidades e 
responsabilização pela integração que sejam claros para todos os setores políticos e níveis de governo, tempo e 
desenvolvimento de competências do pessoal, bem como a afetação de fundos necessários para atividades que sustentam a 
integração do envelhecimento. 

 
Comunicação 

A comunicação e sensibilização regulares são fundamentais para assegurar que existe compreensão de e adesão à importância 
da integração do envelhecimento e, também, que existe um diálogo e intercâmbio regulares sobre questões relacionadas com o 
envelhecimento. 

 
Coordenação 

É necessária uma coordenação de políticas eficaz em e a todos os níveis, a qual depende de uma abordagem participativa e 
inclusiva à integração do envelhecimento. 

 
Colaboração 

A abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade à integração do envelhecimento exige que as partes 
interessadas governamentais e não governamentais trabalhem em estreita colaboração entre setores e níveis de governo. A 
integração do envelhecimento exige uma reflexão conjunta e uma ação de colaboração. 

 
Coerência 

Uma vez que a integração do envelhecimento procura integrar as questões do envelhecimento em todos os campos políticos, 
é necessário assegurar a coerência política, procurando a consistência entre as políticas em todos os setores políticos e 
encorajando ações que se reforçam mutuamente. 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 
 
 
 

 

Com base na revisão e mapeamento dos mecanismos de integração, a análise pode identificar áreas prioritárias e 

atividades necessárias para estabelecer e institucionalizar – ou reforçar – os processos de integração. Complementando 

esta revisão, é necessária uma visão geral dos dados disponíveis relacionados com o envelhecimento. 

 

2. Análise das lacunas – dados 

 
  Estabelecer uma visão geral dos dados disponíveis relacionados com o envelhecimento 

 
Os dados relacionados com o envelhecimento e desagregados por idade são essenciais para compreender a situação e 

as necessidades dos diferentes grupos etários (no presente e no futuro) e para informar o planeamento, a tomada de 

decisões, a monitorização e a avaliação das políticas com base em evidências. A recolha de informações em função da 

idade e género para planeamento, monitorização e avaliação foi há muito identificada como um elemento crítico na 
implementação do MIPAA. As agências de estatística têm enfrentado muitos desafios para satisfazer esta necessidade: 

as estatísticas sobre a vida das pessoas idosas estão frequentemente dispersas e são limitadas no seu âmbito, 

comparabilidade e exaustividade. Como parte da revisão e do mapeamento iniciais, recomenda-se obter uma visão 

geral dos dados disponíveis e relevantes a nível nacional e subnacional. 

 
O mapeamento de políticas pode orientar a determinação de quais os dados relevantes. No cerne do quadro da 

integração está um entendimento de que o envelhecimento populacional afeta todos os domínios da sociedade, 

trazendo oportunidades e desafios que requerem políticas baseadas em evidências. Dados sobre a situação de 

diferentes grupos etários na sociedade permitem identificar lacunas, desigualdades e barreiras que precisam de ser 

abordadas. A necessidade de informações relevantes é, 
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Análise 
 
 

por conseguinte, abrangente. Os dados sobre aspetos sociodemográficos, económicos, médicos, intergeracionais, de 

género e outros devem abranger todos os grupos etários, incluindo os mais velhos (muitas vezes a recolha de dados 

para aos 65, 75 ou 80 anos).21 Os dados, sempre que possível, devem ser desagregados por idade, género, 

rendimentos, nível de instrução, deficiência e etnia. Exemplos de fontes de dados estão incluídos na caixa 2.9. 

 
 

Caixa 2.9. Que dados são relevantes? 
 

Dependendo do contexto do país e dos ambientes de dados, os seguintes dados podem ser considerados: 

- Para analisar mudanças demográficas e impacto demográfico: dados populacionais retirados de recenseamentos, 
registo civil, inquéritos, etc., e baseados em projeções populacionais, incluindo a níveis subnacionais. 

- Para dados sobre o estado geral das pessoas idosas e outros grupos etários: recenseamentos, inquéritos aos 
agregados familiares e outros inquéritos, bem como dados do sistema de registo civil. 

- Para dados baseados em setores: 

- Dados relativos ao mercado de trabalho e experiências das pessoas idosas a partir, por exemplo, de inquéritos à 
população ativa, inquéritos ao orçamento dos agregados familiares e inquéritos à população. 

- Dados relacionados com a saúde a partir dos inquéritos nacionais de saúde e o Inquérito sobre Saúde, 
Envelhecimento e Reforma na Europa (SHARE). Dados sobre bem-estar, cognição, doença crónica e deficiência, 
necessidades de cuidados, receção de cuidados formais e informais; cuidados preventivos, bem como acesso a 
cuidados de saúde e a cuidados de longa duração. 

- Dados sobre o estatuto económico 

- Dados sobre educação e aprendizagem ao longo da vida 

- Dados sobre a utilização das TIC 

- Dados sobre a participação social 

- Dados sobre os transportes, incluindo medição da sua disponibilidade e do acesso ao mesmos 

- Dados sobre habitação, modalidades de habitação e vida independente a partir de, por exemplo, inquéritos aos 
agregados familiares. 

- Dados sobre género provenientes de inquéritos sobre o género (por exemplo, Inquérito às Gerações e Género) 

- Dados sobre transferências intergeracionais (por exemplo, Inquérito às Gerações e Género, SHARE) 
 

Para mais informações sobre dados estatísticos de apoio à elaboração de políticas relacionadas com o envelhecimento, 
consulte UNECE Recommendations on Ageing-related Statistics. 

 

  Identificar lacunas de dados 
 

É amplamente reconhecido que existem muitas lacunas nas estatísticas relacionadas com o envelhecimento. A falta de 

dados dificulta uma avaliação quantificável e a compreensão dos desafios e oportunidades relacionados com o 

envelhecimento. Em particular, a necessidade de dados desagregados por idade, género, deficiência e estado 

socioeconómico e indicadores que abordem questões relevantes para as pessoas idosas e o envelhecimento 

populacional revestem-se de importância crítica. A falta de dados pode limitar a análise e dificulta a capacidade de 

estabelecer um quadro baseado em evidências. Sempre que possível, sugere-se combinar informações qualitativas com 

fontes quantitativas, para ajudar a resolver quaisquer lacunas que possam existir na disponibilidade de dados. 

 
As áreas políticas em que o envelhecimento não é atualmente considerado e em que os dados relacionados com o 

envelhecimento podem ainda não ser recolhidos podem ajudar a identificar lacunas de dados em diferentes setores 

políticos. Trabalhar com centros de dados/gabinetes de estatística nacionais é fundamental para preencher estas 

lacunas a médio e longo prazo e identificar o tipo de dados necessários para informar as estratégias de integração. É 

aconselhável considerar a inclusão do reforço das estatísticas relacionadas com o envelhecimento, maior 

disponibilidade de dados e dados desagregados como uma meta estratégica na fase 3 e atividades relacionadas na 

fase 4 para permitir uma base de evidências mais sólida para futuras medidas relacionadas com o envelhecimento. 
 

21 A necessidade de recolher estatísticas sobre os grupos etários mais velhos foi salientada no relatório sobre recolha de dados 
estatísticos relacionados com o envelhecimento (https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-19-Ageing-E.pdf). 
Este relatório foi aprovado pela Comissão de Estatística da ONU em 6-8 de março de 2018: https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-
session/documents/ Report-on-the-49th-session-E.pdf 
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Orientações para a Integração do Envelhecimento 
 
 

As recomendações para melhorar a disponibilidade, acessibilidade e comparabilidade dos dados estatísticos em apoio à 

elaboração de políticas relacionadas com o envelhecimento foram discutidas e tratadas no contexto da Task Force da 

UNECE sobre Estatísticas Relacionadas com o Envelhecimento, bem como pelo Grupo Titchfield sobre Estatísticas 

Relacionadas com o Envelhecimento e Desagregadas por Idade. Trabalhos recentes produziram também 

recomendações para medir as populações mais velhas que vivem em instituições, uma vez que são frequentemente 

excluídas das estatísticas oficiais (caixa 2.10). 

 
 

 

Caixa 2.10. Recomendações sobre estatísticas relacionadas com o envelhecimento 
 

Recomendações da UNECE sobre Estatísticas relacionadas com o Envelhecimento 

Em 2013, a Conferência dos Estaticistas Europeus criou uma Task Force da UNECE sobre Estatísticas Relacionadas com o 
Envelhecimento em resposta à necessidade crescente de uma base de evidências sólidas para a formulação de políticas 
sobre o envelhecimento populacional. O Grupo de Trabalho desenvolveu-se e, em 2016, emitiu recomendações aos 
gabinetes de estatística para melhorar a disponibilidade, acessibilidade e comparabilidade dos dados estatísticos em apoio à 
formulação de políticas relacionadas com o envelhecimento populacional. As recomendações foram preparadas através da 
lente dos quatro objetivos da Declaração Ministerial de Viena de 2012: 

i) Incentivar o prolongamento da vida ativa e manter a capacidade de trabalhar. 

ii) Promover a participação, a não discriminação e a inclusão social das pessoas idosas. 

iii) Promover e salvaguardar a dignidade, saúde e independência na velhice. 

iv) Manter e reforçar a solidariedade intergeracional. 
 

Além destas quatro áreas, as recomendações abrangem medidas demográficas relacionadas com o envelhecimento, 
questões tais como lacunas de dados e a necessidade de mais recolha de dados, aspetos institucionais sobre a população, 
divulgação e comunicação de estatísticas relacionadas com o envelhecimento, bem como recomendações para os institutos 
nacionais de estatística. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20164_ENG_web.pdf 

 
Recomendações da UNECE para a medição das populações idosas nas instituições 

As estatísticas sobre temas sociais e demográficos são geralmente produzidas a partir de inquéritos a agregados familiares 
privados. As pessoas que vivem em instituições são frequentemente excluídas porque pode ser complicado e dispendioso 
identificar e sondar as instituições e os seus residentes. As recomendações orientam os institutos nacionais de estatística a 
decidir se, quando e como incluir populações institucionalizadas de pessoas idosas na produção de estatísticas relacionadas 
com o envelhecimento. Examina definições e classificações; propõe uma metodologia para quantificar o enviesamento; e 
considera os desafios específicos colocados pelas populações institucionalizadas de idosos à conceção de inquéritos e 
recolha de dados, incluindo desafios na utilização de fontes de dados administrativos e considerações éticas específicas 
deste grupo. 

https://unece.org/statistics/publications/recommendations-measuring-older-populations-institutions 

 
Grupo Titchfield sobre Estatísticas Relacionadas com o Envelhecimento e Desagregadas por Idade 

O Grupo Titchfield foi criado na Comissão de Estatística das Nações Unidas em 2018. O propósito do grupo é contribuir para 
o estabelecimento de normas e métodos internacionais para a compilação de estatísticas e dados sobre as principais 
dimensões dos dados relacionados com o envelhecimento e desagregados por idade ao longo do ciclo de vida. 

O Grupo desenvolve ferramentas e métodos padronizados para produzir tanto dados desagregados por idade como dados 
relacionados com o envelhecimento. Apoia a divulgação de boas práticas em todo o mundo e facilita a colaboração entre os 
Institutos Nacionais de Estatística. O Grupo inclui membros dos Institutos Nacionais de Estatística de 58 países, bem como 
representantes de agências das Nações Unidas, agências multilaterais e bilaterais, meio académico e organizações da 
sociedade civil. 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/citygroups/Titchfield.cshtml 
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Caixa 2.11. Abordagem aos Dados Baseada nos Direitos Humanos (HRBAD) 

 
A desagregação e recolha de dados por grupo populacional é central para a HRBAD. A HRBAD permite avaliar 
possíveis desigualdades e discriminação e pode ajudar a determinar se as obrigações de direitos humanos são 
cumpridas. A abordagem centra-se na recolha e publicação de dados desagregados por sexo, idade, etnia, 
situação migratória ou de deslocação, deficiência, religião, estado civil, rendimentos e identidade de género. 

A HRBAD visa reforçar a desagregação sistemática de dados, reunindo as partes interessadas relevantes para 
complementar os esforços tradicionais de recolha de dados, e pode ser útil na resolução de lacunas de dados e 
na identificação de indicadores para monitorizar o progresso nos esforços de integração do envelhecimento. Ao 
mesmo tempo, a recolha, desagregação e análise de dados deve assegurar o respeito pelos princípios dos 
direitos humanos, tais como participação, autoidentificação, transparência, privacidade e responsabilização, a 
fim de evitar riscos para a proteção dos direitos das pessoas idosas ou grupos em causa. 

 Para mais orientações sobre a HRBAD: A Human Rights-Based Approach  to  Data  –  Leaving  no  one 
behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development – Guidance note to data collection and data 
disaggregation 

 Informações adicionais: Human rights of older persons and the data gap: Report of the Independent 
Expert on the enjoyment of all human rights by older persons, 2020 

 Para orientação sobre estatísticas de género: https://unece.org/statistics/gender-statistics 

Análise 
 
 

Os dados desagregados são particularmente importantes para a análise e a elaboração de políticas baseadas em 

evidências destinadas a promover os direitos humanos e a igualdade de género. Uma abordagem aos dados baseada 

nos direitos humanos sugere que se considerem também dados de fontes não tradicionais (por exemplo, megadados, 

fontes geradas por cidadãos ou de fornecedores de dados não governamentais) para colmatar as lacunas da 

disponibilidade de dados (desagregados) relevantes. As orientações sobre uma abordagem aos dados e estatísticas de 

género baseada nos direitos humanos podem ajudar a avançar na recolha e análise de dados relevantes (caixa 2.11). 

 

 

 
 

3. Análises sensíveis à idade e avaliações de impacto 

 
  Identificar potenciais efeitos das políticas, estratégias, planos ou atividades sobre diferentes 

grupos etários, incluindo pessoas idosas 
 

Além dos resultados da revisão, mapeamento e análise das políticas, mecanismos de integração e dados, a análise 

mais específica das implicações das políticas para diferentes grupos etários pode ser incluída na análise da situação e 

ajudar a identificar desafios e prioridades de ação no sentido de alcançar uma sociedade para todas as idades. Embora 

até à data existam limitações às metodologias e experiência na realização de análises sensíveis à idade (ver exemplos 
no Anexo 5), foram desenvolvidos métodos no campo da integração da perspetiva de género para avaliar o impacto das 

políticas através de análises sensíveis ao género. A caixa 2.12 fornece algumas perguntas orientadoras que podem ser 

utilizadas para analisar o (potencial) impacto de uma política, plano, programa ou legislação sobre diferentes grupos 

etários da população. 



36  

Caixa 2.12. Perguntas de relevância para a realização de análises sensíveis à 
idade 

 

- Quem é o alvo de uma política, plano, programa ou legislação? Especificar os grupos etários, género, grupo 
populacional. 

- Porque é que a política, programa ou legislação é relevante para as pessoas idosas ou outros grupos etários e 
como? 

- Qual é o potencial impacto da política, programa ou legislação sobre as necessidades ou direitos dos 
diferentes grupos etários? 

- Foram consultados diferentes grupos etários? 
- Como é que a atividade, o acesso e outros padrões são moldados pelo contexto social e económico, 

fatores estruturais (demográficos, legais e institucionais) e por aspetos culturais e religiosos? 
- Onde existem oportunidades ou pontos de entrada para a mudança? E como é que estes podem ser utilizados 

da melhor forma? 

Fonte: Perguntas inspiradas pela ferramenta Gender Mainstreaming tool – Gender Analysis desenvolvida pelo 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género; o Anexo 5 fornece um exemplo de uma ferramenta “Gender-
Based Analysis Plus” (Análise baseada no género Plus) que integra a análise sensível à idade com a análise 
de género. 

Orientações para a Integração do 
Envelhecimento 

 
 
 

 

A pandemia de COVID-19 ilustra a importância da análise sensível à idade. As medidas tomadas em resposta à 

pandemia tiveram diferentes impactos em diferentes grupos etários. As pessoas idosas, especialmente as que vivem em 

lares de idosos, foram identificadas como um grupo de alto risco para a COVID-19. As medidas tomadas para as 

proteger, como ordens de confinamento e distanciamento social, levam a um maior isolamento social, solidão e 

dificuldades no acesso a bens e serviços. Crianças e jovens têm sido fortemente afetados pelo encerramento de 

escolas com consequências negativas para a sua educação e bem-estar mental. A população em idade ativa tem sido 
afetada pelo risco de desemprego devido ao encerramento de empresas, bem como por desafios relacionados com a 

conciliação entre trabalho e prestação de cuidados durante o encerramento de creches e escolas. Uma análise sensível 

à idade pode ajudar a revelar estes diversos impactos e trazer à luz as experiências, desafios e necessidades de 

diferentes grupos populacionais. 

As avaliações de impacto podem ser realizadas para ajudar a identificar potenciais efeitos das medidas nas pessoas 

idosas, bem como noutros grupos etários. Podem, por exemplo, verificar se as leis, políticas e medidas existentes ou 

planeadas têm disposições idadistas, o que pode levar à necessidade de reforçar as medidas contra a discriminação, 

estereótipos e preconceitos baseados na idade. Se as avaliações de impacto para diferentes grupos etários ainda não 

forem realizadas de forma rotineira no momento de desenvolvimento de novas políticas, programas ou legislação, 

recomenda-se o desenvolvimento de métodos e orientações para evitar impactos negativos das políticas em grupos 

etários específicos ou prioridades relacionadas com a idade. 

O desenvolvimento de orientações para análises sensíveis à idade e avaliações de impacto pode ser considerado como 

um dos objetivos (fase 3) ou atividades (fase 4) do quadro estratégico para a integração do envelhecimento. Para 

permitir a integração em todos os setores, as avaliações interdisciplinares podem ajudar a avaliar as leis e políticas 

existentes. Em alguns países, foram realizadas avaliações e avaliações interdisciplinares de relevância para o 

envelhecimento como parte dos esforços de planeamento nacional, ou como parte de avaliações regulamentares, que 

incluem as pessoas idosas como grupo-alvo no impacto da pobreza ou outras avaliações (ver exemplo no Anexo 5). 

Como muitos impactos que afetam o envelhecimento e as pessoas idosas dependem de eventos futuros, as avaliações 

devem refletir incertezas colocadas, por exemplo, pelas alterações climáticas, desenvolvimentos demográficos, 

digitalização, choques económicos, desastres e outras emergências, incluindo a COVID-19. 
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Caixa 2.13. Conteúdo sugerido para o relatório de análise da situação 

 
- Visão geral sobre a situação do envelhecimento no país 
- Adesão aos compromissos internacionais 
- Visão geral dos quadros, políticas em vigor e atividades implementadas 
- Resultados da análise das lacunas em políticas 
- Resultados da análise das lacunas nos processos e práticas de integração 
- Resultados da análise das lacunas de dados 
- Resultados da análise sensível à idade e avaliações de impacto 
- Avaliação dos pontos fortes e fracos da atual abordagem à integração do envelhecimento 
- Áreas prioritárias identificadas em resultado das análises 

Análise 
 
 

4. Relatório de análise da situação 

 
  Resumir os resultados do mapeamento e análises e listar lacunas e áreas problemáticas 

 
Os resultados das análises acima mencionadas podem ser resumidos num relatório de análise da situação específico do 

envelhecimento populacional e da situação dos diferentes grupos etários ao longo do ciclo de vida, incluindo as pessoas 

idosas (caixa 2.13). O relatório deve ser sujeito a consulta junto dos ministérios de tutela e partes interessadas (rede de 

partes interessadas). 

 

 

Ao apresentar a situação atual sobre a integração do envelhecimento numa perspetiva setorial específica/transversal, o 

propósito do relatório de análise da situação é fornecer uma linha de base, destacar lacunas e apontar áreas que 

necessitam de atenção específica. Como resultado, o relatório pode fornecer uma visão abrangente do status quo e 

servir de linha de base para o desenvolvimento da visão e direções para o Quadro Estratégico para a Integração do 

Envelhecimento na fase 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lista de verificação 

 
 Políticas relevantes revistas, mapeadas e lacunas analisadas 

 Mecanismos de integração do envelhecimento revistos, mapeados e lacunas analisadas 

 Dados relevantes revistos, mapeados e lacunas analisadas 

 Lacunas, problemas e prioridades de ação identificadas 

 Análises sensíveis à idade e avaliações de impacto realizadas 

 Relatório de análise da situação concluído 

 Relatório sujeito a consulta junto da rede de partes interessadas 
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Em que consiste esta fase? 

Objetivo: Identificar a visão e as metas a longo prazo a serem alcançadas pelo Quadro Estratégico para 
a Integração do Envelhecimento. 

Conteúdo: A fase 3 centra-se no desenvolvimento da direção estratégica como um plano global para o 

Quadro Estratégico. De acordo com a "abordagem de dupla via", as ações sugeridas apoiam o 

estabelecimento de um âmbito realista mas ambicioso para a integração do envelhecimento, a 

consulta das partes interessadas, a formulação de uma declaração de visão, o estabelecimento 

de metas estratégicas, objetivos e resultados esperados e a sensibilização. 

Resultado: Declaração de visão, metas estratégicas, objetivos e resultados esperados. 

 
Resultados e recomendações do 
relatório de análise da situação 

 
Fase 2: Análise 

Fase 3: Visão e Direções 

Declaração de 
visão 

Meta estratégica 1 

Objetivo 1.1 - resultado 
Objetivo 1.2. - resultado 
Etc. 

Meta estratégica 2 

Objetivo 2.1 - resultado 
Objetivo 2.2. - resultado 
Etc. 

Meta estratégica 3 

Objetivo X.1 - resultado 
Objetivo X.2. - resultado 
Etc. 

FASE 3 – VISÃO E DIREÇÕES 
 
 

 

Introdução 

O propósito de identificar uma visão estratégica, metas e resultados esperados é determinar a direção global do Quadro 
Estratégico e definir metas a curto, médio e longo prazo para a integração do envelhecimento. Estas devem ter em 
conta os resultados e recomendações da análise da situação realizada na fase 2. 

 
 

Figura 3.1. Visão e direções baseadas em evidências para o Quadro Estratégico 
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Caixa 3.1. Perguntas a considerar na formulação de uma 
visão e direções para o Quadro Estratégico 

- Como pode o Quadro Estratégico responder aos resultados da Análise (fase 2)? 
- Qual deve ser a visão global para o Quadro Estratégico? 
- Quais são as metas estratégicas globais do Quadro Estratégico? 
- Que objetivos e resultados são necessários para alcançar as metas estratégicas? 
- Como é que estas metas traduzem a "abordagem de dupla via"? 
- Como é que as metas, objetivos e resultados esperados se relacionam com os quadros internacionais 

relevantes? 
- Como podem os direitos humanos, o género e outros princípios ser tidos em conta (destacados na caixa 3.1)? 
- Como podem as metas assegurar que cada setor político e nível do governo procedem à integração do 

envelhecimento? 

1. Definição do 
âmbito 

2. Consulta às 
partes 

interessadas 

3. Formular uma 
declaração de visão 

4. Definição de 
metas 

estratégicas, 
objetivos e 
resultados 
esperados 

5. 
Sensibilização 

Orientações para a Integração do 

Envelhecimento 
 

O desenvolvimento de uma visão e principais direções para a integração do envelhecimento pode ajudar a proporcionar 

um entendimento partilhado sobre como abordar o envelhecimento individual e populacional nos próximos anos e traçar 

um plano global para colocar e integrar estrategicamente questões relacionadas com o envelhecimento nas agendas 

políticas nacionais e locais. 

 

 

Os objetivos estratégicos e os resultados esperados devem procurar facilitar a integração do envelhecimento através do 

reforço da sensibilização, do compromisso político e da liderança; da coordenação horizontal e vertical, da cooperação e 

da colaboração em objetivos relacionados com o envelhecimento; bem como da criação de competências de integração 

através da afetação dos recursos necessários, do estabelecimento de processos administrativos e do desenvolvimento 

de capacidades entre o pessoal governamental responsável por assegurar a integração. 

 

Potenciais desafios 

- Alcançar a aceitação e colaboração intersetoriais na definição de uma visão conjunta e das principais 

direções para a integração do envelhecimento 

- Organizar uma ampla consulta das partes interessadas 

- Lidar com a complexidade de abordar tanto o envelhecimento populacional como o envelhecimento 

individual ao longo do ciclo de vida 

- Identificar prioridades na abordagem das diversas necessidades e direitos dos diferentes grupos etários 

- Definir metas realistas 

- Chegar a acordo sobre resultados mensuráveis 

- Assegurar o alinhamento entre os níveis nacional e subnacional 
 

As principais ações sugeridas para desenvolver a visão e direções incluem a definição do âmbito do Quadro Estratégico 

para a Integração do Envelhecimento; a realização de consultas às partes interessadas para ajudar a identificar as 

metas e direções mais abrangentes; o desenvolvimento de uma declaração de visão; a formulação de metas 

estratégicas, objetivos e resultados mensuráveis; e, uma vez identificados estes parâmetros, a sensibilização para o 

Quadro. 

 
Ações sugeridas 
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Visão e Direções 

 
1. Definição do âmbito 

 
  Estabelecer um âmbito realista mas ambicioso para a integração do envelhecimento 

Ao determinar um âmbito realista mas ambicioso para o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento, é 
necessário ter em conta uma série de fatores. O planeamento e as análises da situação realizadas nas fases 1 e 2 terão 
fornecido uma visão geral do panorama atual dos quadros internacionais e estratégias e programas políticos nacionais e 
locais relevantes, bem como dos mecanismos de integração existentes, nos quais o quadro pode basear-se para 
colmatar as lacunas identificadas. O exercício de delimitação do âmbito incluirá uma avaliação de quais os quadros 
internacionais com os quais alinhar (ver quadros 3.1 e 3.3), quais os princípios fundamentais a seguir (caixa 3.2) e quais 
as prioridades de integração a definir. Dependendo da situação específica do país, a prioridade pode ser desenvolver 
pela primeira vez uma abordagem sistemática à integração ou, se já houver esforços de integração implementados, 
melhorar e reforçar as capacidades, coordenação e monitorização existentes. Poderá ser necessário adotar primeiro 
uma abordagem incremental centrada em setores políticos fundamentais antes de considerar um âmbito de integração 
abrangente que inclua todos os campos e níveis políticos. Outra questão a considerar na delimitação do âmbito é se os 
esforços de integração devem, numa primeira instância, ser limitados às políticas governamentais ou seguir uma 
abordagem ao nível de toda a sociedade, o que envolveria metas e objetivos de integração do envelhecimento em toda 
a sociedade civil e no setor privado. A caixa 3.2 apresenta os princípios fundamentais que podem guiar a visão e 
direções para a integração do envelhecimento. 

 

Caixa 3.2. Princípios fundamentais que podem guiar a visão e direções 
 

Embora considerando o envelhecimento tanto de uma perspetiva social (adaptação social ao envelhecimento populacional) 
como de uma perspetiva individual (resposta à evolução das necessidades e capacidades das pessoas à medida que estas 
envelhecem), sugere-se que o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento seja: 

 
- baseado nos direitos humanos – procurando assegurar a fruição de todos os direitos humanos por todos os grupos 

etários, incluindo as pessoas idosas. Isto inclui explicitamente evitar e prevenir o idadismo e a discriminação em função da 
idade nas leis, desenvolvimento e implementação de políticas e abordar as desigualdades de oportunidades que possam 
existir em diferentes campos de acordo com a idade, bem como de acordo com a interseção da idade e outros fatores, 
como o género, deficiência, antecedentes culturais ou orientação sexual. Uma Abordagem Baseada nos Direitos 
Humanos (HRBA) esclarece como os padrões e princípios dos direitos humanos devem ser postos em prática. Segundo a 
HRBA, os planos, políticas e processos estão ancorados num sistema correspondente a direitos dos detentores de 
interesse e às obrigações dos Estados como garantes dos direitos estabelecidos pelo direito internacional, incluindo todos 
os direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais e o direito ao desenvolvimento. A HRBA exige princípios 
inerentes aos direitos humanos (universalidade, indivisibilidade, igualdade e não discriminação, participação e 
responsabilização) para orientar a formulação e implementação de políticas e programas (ver também  Human Rights-
based Approach to Development Cooperation and Programming). 

- orientado para o ciclo de vida – promovendo uma estratégia coerente para responder às necessidades de todos ao 
longo da vida e permitindo transições suaves dos indivíduos através das diferentes fases do ciclo de vida e trajetórias 
individuais de envelhecimento. A integração não substitui as medidas políticas específicas para grupos etários que são 
adaptadas às necessidades e direitos concretos das pessoas em diferentes fases das suas vidas, mas assegura a 
coerência entre elas. 

- sensível ao género – procurando promover a igualdade de género nas sociedades em envelhecimento (Compromisso 8 
do MIPAA/RIS). Recomenda-se a integração plena do género na visão e direções do Quadro Estratégico, com base em 
instrumentos nacionais e internacionais para o progresso das mulheres e da igualdade de género. 

- equitativo – assegurando que as medidas dirigidas ao envelhecimento populacional e individual e os recursos atribuídos 
promovam a equidade intra e intergeracional, inclusive para as gerações futuras. A solidariedade entre gerações a todos 
os níveis – no seio das famílias, comunidades e nações – é identificada no MIPAA como fundamental para que se possa 
alcançar uma sociedade para todas as idades. A equidade e solidariedade intra e intergeracionais são pré-requisitos 
importantes para a coesão social e para assegurar que ninguém fica para trás. 
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Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
 

A definição de um calendário para a implementação de atividades no âmbito do Quadro Estratégico – por exemplo, se o 
planeamento prevê um período de 10, 15 ou 20 anos – é outro elemento a acordar. O calendário pode ser orientado por 
vários fatores, como a necessidade de assegurar o alinhamento com o planeamento governamental ou a 
implementação de outras ações políticas. Podem existir estratégias setoriais relevantes para a integração do 
envelhecimento.22 Estas podem consistir em planos relativos ao envelhecimento e/ou estratégias setoriais, como na 
saúde, aprendizagem ao longo da vida ou outros. As políticas e programas existentes e o seu calendário devem ser 
tomados em consideração para assegurar o alinhamento e maximizar as oportunidades de integração das questões 
relativas ao envelhecimento quando se prevê que as estratégias políticas existentes sejam renovadas ou reformadas. O 
alinhamento com os ciclos de planeamento político existentes relativamente às principais estratégias políticas nacionais 
pode fornecer orientações para oportunidades estratégicas de integração e para saber realisticamente quando os 
resultados esperados serão alcançados. A identificação do âmbito da visão e direções inclui a definição de prazos para 
a monitorização e avaliação do progresso na implementação do quadro (fase 5). Uma matriz de planeamento 
estratégico (quadro 3.1) pode ser útil para alinhar a visão, metas estratégicas, objetivos e resultados com as conclusões 
da fase 2 e as prioridades enquadradas por compromissos internacionais selecionados. 

Quadro 3.1. Matriz de planeamento estratégico 
 

Declaração de visão 

Meta estratégica 1 

Lacunas a 
colmatar 

Objetivos 
estratégicos 

Resultados 
esperados 

 
MIPAA/RIS 

 
ODS 

Outros quadros 
internacionais 

Incluir as lacunas 
identificadas na análise 
da situação na fase 2 a 
serem abordadas pelos 
objetivos estratégicos e 
resultados esperados 

Objetivo 1.1. Resultado 1.1.1 
 
 

A que 
compromissos 
do MIPAA/RIS 
correspondem 
os objetivos? 

 
 

A que ODS 
e metas 
correspondem 
os objetivos? 

 

Objetivo 1.2. Resultado 1.1.2 

Objetivo 1.3. Etc. 

 
Etc. 

 
Etc. 

Meta estratégica 2 

Lacunas a 
colmatar 

Objetivos 
estratégicos 

Resultados 
esperados 

 
MIPAA/RIS 

 
ODS 

Outros quadros 
internacionais 

 Objetivo 2.1     

Etc. 

Meta estratégica 3 

Lacunas a 
colmatar 

Objetivos 
estratégicos 

Resultados 
esperados 

 
MIPAA/RIS 

 
ODS 

Outros quadros 
internacionais 

 Objetivo 3.1     

Etc. 

 

2. Consulta às partes interessadas 
 

  Solicitar o feedback da rede de partes interessadas para informar a visão e determinar 
metas estratégicas 

 
Em complemento ao exercício de delimitação do âmbito, recomenda-se a realização de uma consulta às partes 
interessadas para servir de base à formulação da declaração de visão, das metas estratégicas e objetivos. As partes 

interessadas trazem diversas perspetivas 
22 Alguns exemplos de estratégias nacionais existentes são apresentados no Anexo 5. 
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Caixa 3.3. Recomendações para o processo de consulta 
 

- Envolver a rede de partes interessadas (fase 1) para assegurar que as partes interessadas relevantes, incluindo as pessoas 
idosas, são consultadas. 

- Escolher um formato adequado para a consulta de acordo com os recursos disponíveis e o alcance desejado (por exemplo, 
inquéritos, seminários estratégicos ou mesas-redondas a nível nacional e subnacional). 

- Selecionar um parceiro principal com experiência em processos participativos (por exemplo, uma organização não 
governamental, um instituto de investigação ou um grupo de consultores poderiam ser convidados para facilitar a consulta). 

- Efetuar a consulta com base na abordagem de dupla via. 

- Garantir que a consulta está alinhada com os compromissos internacionais, incluindo o MIPAA/RIS, a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e outros. 

- Declarar claramente desde o início como e onde os resultados esperados serão utilizados para gerir as 
expetativas das partes interessadas. 

- Assegurar que as perspetivas de género e de direitos humanos são consideradas. 

Caixa 3.4. Exemplo de uma declaração de visão 

 
"O país X será uma sociedade que respeita as necessidades, preferências e direitos humanos de todos os grupos etários e 
que se adapta ao envelhecimento populacional através de medidas em toda a sociedade e a todos os níveis da mesma. Irá 
concretizar todas as possibilidades do potencial da longevidade com o objetivo de alinhar a sociedade e a economia com a 
mudança demográfica. Aspira a permitir que todos os grupos etários possam concretizar todo o seu potencial e cultivar a 
solidariedade entre gerações. Ao procurar a independência, igualdade e dignidade das pessoas ao longo da vida, o país X 
será uma sociedade para todas as idades até 2030". 

Visão e Direções 

 
 

sobre quais as prioridades estratégicas mais importantes e como diferentes vias políticas podem ter impacto em setores 
políticos, grupos populacionais, objetivos de igualdade de género ou de direitos humanos específicos.  A consulta é 
importante para solicitar feedback específico que pode ajudar a promover uma compreensão clara das complexidades 
das questões relacionadas com o envelhecimento e os interesses e necessidades das diferentes partes interessadas. 

Uma consulta pode assumir muitas formas, incluindo através de inquéritos, seminários estratégicos ou mesas-redondas 
a nível nacional e subnacional. As informações e os resultados esperados do processo podem ser resumidos num 
relatório que estará na base do desenvolvimento da visão, metas estratégicas e objetivos. Além disso, a consulta das 
principais partes interessadas pode reforçar a aceitação, compromisso, cooperação e colaboração de relevância para o 
posterior desenvolvimento e implementação do Quadro Estratégico. Sugere-se a realização da consulta de modo a que 
seja dado feedback tanto sobre o envelhecimento populacional como sobre o envelhecimento individual. 

 
 

 

3. Formular uma declaração de visão 

 
  Definir a visão para a integração do envelhecimento 

A visão para a integração do envelhecimento capta o "panorama geral" do que se pretende alcançar através da 
integração do envelhecimento com sucesso – uma sociedade para todas as idades. As metas estratégicas, objetivos e 
resultados esperados que serão definidos pelo Quadro Estratégico deverão contribuir para alcançar esta visão. 
Recomenda-se a formulação de uma declaração de visão em colaboração com a rede de partes interessadas para 
assegurar uma ampla responsabilização pela visão. Uma declaração de visão pode ajudar a promover um entendimento 
comum sobre o propósito geral da integração do envelhecimento e orientar as metas estratégicas, objetivos, resultados 
esperados, bem como as atividades necessárias para a alcançar com sucesso. A caixa 3.4 fornece um exemplo de uma 
declaração de visão que aspira a alcançar uma sociedade para todas as idades, abordando aspetos relacionados com o 
envelhecimento, tanto a nível individual como social. Consulte o Anexo 5 para um exemplo nacional. 
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Caixa 3.5. Exemplos de metas 
estratégicas 
Meta estratégica 1:

 
Meta estratégica 2:

 
Meta estratégica 3:
 
 
Meta estratégica 4:

 
Meta estratégica 5:

Integrar o envelhecimento em todos os setores e reforçar a colaboração em todo o governo e a 
todos os níveis do mesmo. 
Promover a sensibilização e o compromisso de desenvolver uma sociedade para todas as idades a 
nível nacional e subnacional e entre as partes interessadas e parceiros. 
Remover as barreiras à participação e proporcionar oportunidades para o envolvimento contínuo 
das pessoas idosas em todos os aspetos da vida social, económica e cultural nas suas 
comunidades, de acordo com as suas necessidades, preferências e capacidades. 
Promover a solidariedade intra e intergeracional e assegurar a qualidade de vida em todas as 
idades e uma vida independente, incluindo ao nível da saúde e do bem-estar. 

Etc. 

Orientações para a Integração do 

Envelhecimento 
 

4. Definição de metas estratégicas, objetivos e resultados esperados 

 
  Identificar metas estratégicas, objetivos e resultados que descrevam as principais 

direções do Quadro Estratégico em resposta à visão 
 

Em colaboração com a rede de partes interessadas e com base nos resultados do processo de consulta, devem ser 
determinadas metas estratégicas, objetivos e resultados. As metas estratégicas podem ser amplas e transversais de 
modo a apoiar a declaração de visão e a refletir tanto os aspetos sociais como individuais do envelhecimento, tal como 
exemplificado na caxa 3.5. 

 
 
 

 

 
Para cada meta estratégica devem ser formulados vários objetivos e resultados esperados que são necessários para 

alcançar a respetiva meta. Sugere-se a formulação dos objetivos em conformidade com a abordagem de dupla via, tal 

como ilustrado no quadro 3.2. 

 

 

Quadro 3.2. Aplicação da abordagem de dupla via à identificação de metas estratégicas e objetivos 
 

Exemplo para meta estratégica 3 (caixa 3.5): Remover as barreiras à participação e proporcionar oportunidades para o 
envolvimento contínuo das pessoas idosas em todos os aspetos da vida social, económica e cultural nas suas comunidades, de 
acordo com as suas necessidades, preferências e capacidades 

Envelhecimento populacional Envelhecimento individual 

Objetivo 1.1: Alargar o mercado 
de trabalho e opções de 
emprego para pessoas idosas, 
incluindo opções de reforma 
gradual. 

Resultado 1.1: X por cento de 
aumento da taxa de emprego 
no grupo etário 65-75 até 
2030. 

Objetivo 1.2: Remover as 
barreiras à manutenção do 
emprego e à aprendizagem ao 
longo da vida para mulheres e 
homens à medida que 
envelhecem. 

Resultado 1.2: Aumento da 
participação de mulheres e 
homens idosos em formação. 

Objetivo 1.4: Promover o 
voluntariado e o 
desenvolvimento de 
organizações da sociedade 
civil. 

Resultado 1.3: X por cento de 
aumento do financiamento 
governamental para as 
organizações da sociedade 
civil até 2030. 

Objetivo 1.3: Encorajar 
mulheres e homens idosos a 
voluntariarem-se. 

Resultado 1.4: Aumento da 
proporção de voluntários entre 
as pessoas idosas até 2030. 

Etc.    
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Visão e Direções 

 
Ao definir a visão e direções do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento, recomenda-se o seu 

alinhamento com as estratégias políticas internacionais e nacionais relevantes identificadas pela análise da situação na 

fase 2.23 Este alinhamento pode ajudar a traduzir os objetivos definidos em quadros internacionais, como o MIPAA/RIS, a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a Década do Envelhecimento Saudável e instrumentos relevantes 

de direitos humanos e igualdade de género em políticas nacionais e subnacionais em todos os setores e a colmatar as 
lacunas de implementação que possam existir. O quadro 3.3 fornece um exemplo prático de mapeamento das metas 

estratégicas, dos resultados e dos seus objetivos em relação aos compromissos internacionais correspondentes. Além 

de políticas, metas estratégicas e objetivos transversais e específicos de setores, devem ser consideradas as 

prioridades que apoiam a sensibilização, bem como o reforço das capacidades institucionais para uma abordagem 

sistemática aos esforços de integração do envelhecimento. 

 
 

Quadro 3.3. Exemplo de uma meta estratégica e alinhamento com quadros internacionais 
 

Meta 
estratégica 
1 

 
Objetivos Resultados 

esperados 

 
MIPAA/RIS 

 
ODS Outros 

quadros 

Integrar o 
envelhecimento em 
todos os setores e 
reforçar a 
colaboração em 
todo o governo e a 
todos os níveis do 
mesmo. 

Objetivo 1: 
Assegurar que o 
envelhecimento é 
integrado em todas as 
áreas políticas 
relevantes. 

Resultado 1: 
X% de políticas 
relevantes tiveram em 
conta esforços 
relacionados com o 
envelhecimento 

Compromisso 1 
do MIPAA/RIS: 
Integrar o 
envelhecimento em 
todos os campos 
políticos com o 
objetivo de 
harmonizar as 
sociedades e as 
economias com as 
alterações 
demográficas de 
modo a alcançar uma 
sociedade para todas 
as idades 

Objetivo 17, 

meta 14: Melhorar 

a coerência 

política para um 

desenvolvimento 

sustentável 

 

  

Objetivo 2: 
Reforçar a capacidade 
dos ministérios de tutela 
mediante o 
estabelecimento de um 
ponto focal sobre o 
envelhecimento 

Resultado 2: 

Pontos focais sobre 

o envelhecimento 
nomeados 

 

em cada ministério  

de tutela relevante  

  

Objetivo 3: 
Reforçar a coordenação 
e a colaboração nos 
esforços relacionados 
com o envelhecimento 
em todo o governo e a 
todos os níveis do 
mesmo 

Resultado 3: 

Mecanismo de 

coordenação para gerir 

os esforços relacionados 

com o envelhecimento 

em todo o governo e a 

todos os níveis do 

mesmo implementado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
5. Sensibilização 

 
Por último, as campanhas e outras atividades de comunicação podem ajudar a sensibilizar para a visão, metas 
estratégicas e objetivos de modo a reforçar o compromisso político e das partes interessadas na integração do 
envelhecimento e assegurar uma compreensão partilhada (ver também caixa 4.5). 

 
 
 
 
 
 
 

23  Ver também Anexo 2 e Anexo 5, fase 2. 
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Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 

Lista de verificação 

 
 Análise da situação e principais conclusões, lacunas identificadas e necessidades consideradas 

 Estratégias existentes revistas e consideradas 

 Consulta às partes interessadas realizada 

 Declaração de visão formulada 

 Metas estratégicas identificadas 

 Objetivos e resultados determinados 

 Os objetivos estratégicos têm em consideração a abordagem de dupla via 

 Os resultados esperados mensuráveis para os objetivos estratégicos foram definidos 

 A visão, metas estratégicas, objetivos e resultados esperados foram confrontados 

com compromissos internacionais, por exemplo, MIPAA/RIS, ODS e outros 

 A visão, os objetivos estratégicos e os resultados esperados são baseados nos direitos humanos, 

sensíveis ao género, orientados para o ciclo de vida e equitativos 

 A visão, as metas estratégicas e os resultados esperados são aprovados pela rede de partes interessadas 

 Atividades de sensibilização sobre a visão, metas estratégicas e resultados esperados concluídas 
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Fase 4: Identificação de Atividades 

Meta estratégica Meta estratégica Meta estratégica 

Objetivo 1.1/resultados 

Atividade 1.1.1 
- Parceiros de implementação 

Objetivo 2.1/resultados 

Atividade 2.1.1 
- Parceiros de implementação 

Objetivo X.1/resultados 

Atividade X.1.1 
- Parceiros de implementação 

Atividade 1.1.2 Atividade 2.1.2 Atividade X.1.2 

- Parceiros de implementação - Parceiros de implementação - Parceiros de implementação 

Objetivo 1.2/resultados Objetivo 2.2/resultados Objetivo X.2/resultados 
Atividade 1.2.1 Atividade 2.2.1 Atividade X.2.1 

- Parceiros de implementação - Parceiros de implementação - Parceiros de implementação 
Etc. Etc. Etc. 

Mecanismo de coordenação 

Em que consiste esta fase? 

Objetivo: Identificar atividades que podem ajudar a concretizar as metas estratégicas, os objetivos e os resultados 

esperados identificados na fase 3. 

Conteúdo: A fase 4 sugere a identificação de atividades que podem ser a curto, médio ou longo prazo. Ao identificar 

as atividades e os produtos, as responsabilidades devem ser claramente atribuídas aos parceiros de 
implementação. A fase 4 sugere ainda etapas para a criação de um mecanismo para a implementação 

coordenada de atividades. 

Resultad
o: 

Mecanismo de coordenação, parceiros de implementação, plano de implementação. 

FASE 4 – IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 
 
 

 
 

Introdução 

A fase 4 centra-se na identificação de atividades e produtos que ajudam a alcançar as metas estratégicas, objetivos e 
resultados esperados que foram definidos na fase 3. Recomenda-se incluir entre as atividades o estabelecimento de um 
mecanismo de coordenação para a integração do envelhecimento, bem como a sensibilização e o reforço das 
capacidades para assegurar uma implementação coerente e bem-sucedida das atividades de integração. Além de uma 
definição detalhada das atividades e produtos, é importante atribuir responsabilidades, recursos e prazos que podem ser 
detalhados num plano de implementação do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

 

Figura 4.1. Identificação de atividades para alcançar metas estratégicas, objetivos e resultados desejados 
 

Fase 3: Visão e Direções 
 

 

Meta estratégica 1 

Objetivo/resultado 1.1 

Objetivo/resultado 1.2 Etc. 

 
Meta estratégica 2 

Objetivo/resultado 2.1 

Objetivo/resultado 2.2 Etc. 

 
Meta estratégica X 

Objetivo/resultado X.1 

Objetivo/resultado X.2 Etc. 
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Caixa 4.1. Perguntas a considerar para a identificação de atividades 

 
- Que atividades e produtos são necessários para alcançar as metas estratégicas, objetivos e resultados 

esperados que foram definidos na fase 3? 
- Que mecanismos de coordenação são necessários para assegurar uma implementação eficaz? 
- Como é que estas atividades correspondem à "abordagem de dupla via"? 
- Quando é que cada atividade deve ser implementada? 
- Quem deve ser responsável pela implementação das atividades? 
- Que recursos são necessários? 
- Como podem ser garantidos os recursos para as atividades propostas? 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 

As atividades podem consistir em novas medidas, mas também podem integrar e basear-se nas políticas, programas e 
leis existentes, introduzindo alterações sempre que necessário.24 Recomenda-se o envolvimento das partes interessadas 
na identificação das atividades para assegurar uma ampla responsabilização e ajudar a identificar atividades realistas 
com o compromisso dos parceiros de implementação em todos os setores e a todos os níveis do governo/sociedade. É 
importante assegurar a coerência entre as atividades nacionais e locais. Já existem esforços locais para criar 
comunidades amigas das pessoas idosas em vários países e estes podem ser considerados e reforçados através de 
atividades definidas no Quadro Estratégico.25 

Considerando a natureza transversal das questões relacionadas com o envelhecimento, a responsabilidade pelas 
atividades relacionadas com o envelhecimento pode ser atribuída em todos os setores, tanto a intervenientes 
governamentais como não governamentais. A colaboração intersetorial pode ser promovida por parcerias (com múltiplas 
partes interessadas). As atividades numa área podem ter impacto no progresso noutra área. As atividades transversais 
devem ter em consideração potenciais contrapartidas. A introdução de análises sensíveis à idade e avaliações de 
impacto pode ajudar a avaliar as políticas e medidas planeadas e a descobrir se estas têm impactos potencialmente 
negativos noutros objetivos políticos ou na situação de populações ou grupos etários específicos. Idealmente, as 
atividades em todos os setores e níveis de governo deveriam apoiar-se e reforçar-se mutuamente no sentido de 
alcançar as metas estratégicas, objetivos e resultados desejados identificados na fase 3. A promoção de novas formas 
de colaboração e de uma abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade para a integração do 
envelhecimento requer uma coordenação eficaz. Recomenda-se o estabelecimento de um mecanismo de coordenação 
central que assegure a coordenação horizontal e vertical das atividades. Recomenda-se o desenvolvimento de 
competências e o reforço das capacidades em termos da integração do envelhecimento entre os parceiros de 
implementação, o que pode ajudar a aumentar a sensibilização, reforçar o empenho, bem como a afetação de recursos 
para implementar o Quadro Estratégico. 

 

 

 

 

Potenciais desafios 

- Conseguir coerência em todas as atividades planeadas 

- Obter o compromisso dos parceiros de implementação 

- Assegurar a coordenação eficaz das atividades de integração 

- Garantir recursos adequados para as atividades propostas 
 
 
 
 
 
 

 
24 Exemplos de atividades relacionadas com o envelhecimento que já foram postas em prática são resumidos no Anexo 5. 
25 Muitos destes esforços baseiam-se no quadro e orientações das Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas da OMS. Ver Anexo 5, Fase 4 para 
mais pormenores. 
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1. Definição de 
atividades 

2. Identificação dos 
parceiros de 
implementação 

3. Elaboração de um 
plano de implementação 

 
Caixa 4.2. Exemplos de atividades 

 
- Identificar barreiras de incentivo à integração do envelhecimento que possam existir no âmbito do funcionamento do governo. 

- Desenvolver uma estratégia e plano de mobilização de recursos destinados a reforçar ainda mais a integração do 
envelhecimento em todo o governo e a todos os níveis do mesmo. 

- Estabelecer um mecanismo e uma estratégia de coordenação de múltiplas partes interessadas com o objetivo de reforçar a 
partilha de informação e coordenação entre os parceiros de implementação. 

- Estabelecer pontos focais sobre o envelhecimento em todos os ministérios de tutela relevantes a nível nacional e subnacional e 
definir claramente termos de referência e mandatos. 

- Desenvolver orientações para análises sensíveis à idade e avaliações de impacto. 

- Ministrar formação a pontos focais sobre o envelhecimento em todos os ministérios a nível nacional e subnacional. 

- Estabelecer o cargo de provedor em matéria de discriminação baseada na idade ou reforçar o mandato do cargo existente. 

- Organizar mesas-redondas ou seminários temáticos com as partes interessadas sobre temas específicos de interesse para o 
envelhecimento individual e populacional. 

- Desenvolver recursos específicos de setores para apoiar a sensibilização sobre a importância da integração do envelhecimento 
em cada setor. 

- Realizar uma campanha nacional dedicada ao idadismo. 

- Estabelecer parcerias público-privadas para desenvolver abordagens inovadoras para reforçar e melhorar os dados sobre as 
tendências relacionadas com o envelhecimento, os desenvolvimentos demográficos e a situação dos diferentes grupos etários. 

Identificação de Atividades 

 

Ações sugeridas 
 

 
 

1. Definição de atividades concretas 

 
  Identificar as atividades que apoiam a concretização das metas estratégicas, objetivos e 

resultados esperados definidos na fase 3 
 

As atividades devem apoiar a integração do envelhecimento em áreas temáticas e transversais, como a prevenção da 

pobreza, promoção da saúde, igualdade de género, trabalho digno, redução das desigualdades, criação de ambientes 

acessíveis e situações de emergência. Além de garantir a coerência em todos os campos políticos, as atividades de 

integração tanto a nível nacional como subnacional devem ser alinhadas para o curto, médio e longo prazo. A caixa 4.2 

fornece exemplos de atividades que podem apoiar a integração do envelhecimento. 

 
 

 

 
 
 

As atividades devem ser identificadas através de um processo participativo com a inclusão da rede de partes 

interessadas. O envolvimento das partes interessadas pode ser organizado sob a forma de grupos consultivos 

temáticos centrados em atividades para alcançar metas ou objetivos específicos. Os diálogos entre as múltiplas partes 

interessadas podem ajudar a criar consenso e dar forma a atividades conjuntas e também apoiar a identificação de 

aspetos transversais. O quadro 4.1 apresenta uma visão geral da forma como as atividades, prazos e parceiros de 

implementação estão ligados às metas estratégicas e objetivos que foram definidos na fase 3. 
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Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
 

Quadro 4.1. Exemplos de atividades concretas, produtos, prazos e parceiros de implementação 
 

Declaração de visão (Fase 3) 

Meta estratégica 1 
Integrar o envelhecimento em todos os setores e reforçar a colaboração em todo o governo e a todos os níveis do mesmo. 

Objetivo 1.1 
Abordar as questões do envelhecimento em todos os campos políticos. 

Resultado esperado 1.1 
As questões relacionadas com o envelhecimento estão integradas em todos os campos políticos. 

N.º Atividades Produtos Prazos Parceiro de implementação 

 
1.1.1 Desenvolver orientações para análises 

sensíveis à idade e avaliações de impacto. 

Orientações para análises 
sensíveis à idade e avaliações de 
impacto desenvolvidas. 

 
2022-2025 

Entidade responsável pela 
integração do 
envelhecimento, em 
colaboração com institutos de 
investigação. 

 
1.1.2 

Desenvolver e ministrar cursos de formação 
sobre análises sensíveis à idade e avaliações 
de impacto. 

Formação ministrada sobre 
análises sensíveis à idade e 
avaliações de impacto. 

  

 

1.1.3 

Apresentar instruções administrativas para a 
realização de análises sensíveis à idade e 
avaliações de impacto para toda a legislação e 
políticas planeadas. 

 
Instruções administrativas em 
vigor. 

  

 
 

1.1.4 

 
Realizar sistematicamente análises sensíveis à 
idade e avaliações de impacto como parte do 
processo de planeamento de nova legislação e 
políticas. 

Análises sensíveis à idade e 
avaliações de impacto realizadas 
como parte do processo de 
planeamento de nova legislação e 
políticas. 

  

Objetivo 1.2 
Coordenar a integração do envelhecimento horizontal e verticalmente nos setores e níveis de governo. 

Resultado esperado 1.2 
As atividades de integração são efetivamente coordenadas. 

N.º Atividades Produtos Prazos Parceiro de implementação 

 
1.2.1 

Estabelecer um organismo central de 
coordenação responsável pela integração do 
envelhecimento em todo o governo. 

Organismo de coordenação 
central estabelecido. 

  
Governo central. 

 
 

1.2.2 

 
Estabelecer pontos focais sobre o 
envelhecimento com termos de referência 
claros em todos os 
ministérios a nível nacional e subnacional. 

Pontos focais sobre o 
envelhecimento estabelecidos em 
todos os ministérios a nível 
nacional e subnacional com 
termos de referência claros. 

  

Todos os ministérios a nível 
nacional e subnacional. 

 

1.2.3. 

 
Estabelecer mecanismos para a troca 
regular de informações. 

Reuniões de coordenação 
regulares entre o organismo 
central de integração e os pontos 
focais sobre o envelhecimento. 

  
Organismo central de 
integração. 

 
1.2.4. 

Desenvolver planos de ação para a 
implementação do Quadro Estratégico 
em todos os setores. 

Os pontos focais sobre o 
envelhecimento 
desenvolvem planos 
ministeriais de integração. 

  
Pontos focais sobre o 
envelhecimento. 

 
1.2.5 

Estabelecer um mecanismo de relatórios 
para monitorizar a implementação de 
atividades. 

Os pontos focais sobre o 
envelhecimento produzem 
relatórios anuais sobre os 
progressos feitos. 

  
Pontos focais sobre o 
envelhecimento. 
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Identificação de Atividades 

 
  Estabelecer um mecanismo de coordenação 

Sugere-se que se inclua entre as atividades centrais o estabelecimento de um organismo com o mandato de 

supervisionar e coordenar horizontal e verticalmente a implementação do Quadro Estratégico para a Integração do 

Envelhecimento. Recomenda-se a colocação deste organismo centralmente, ao mais alto nível de governo, em vez de 

no âmbito de um ministério de tutela. Pode coordenar o trabalho dos pontos focais sobre o envelhecimento em todos os 

ministérios e níveis de governo e de qualquer outro organismo relevante (como conselhos de idosos, conselhos de 

jovens, comissões parlamentares que com pastas relevantes, tais como alterações demográficas, igualdade de género 

ou envelhecimento). Seria também responsável pelo envolvimento contínuo com a rede de partes interessadas. O 

mapeamento e a análise de lacunas dos mecanismos de integração elaborados na fase 2 podem ajudar a assegurar 

que os organismos e processos existentes são considerados e integrados no mecanismo de coordenação. A caixa 4.3 

enumera uma série de considerações para a coordenação da integração. 
 
 

 

Caixa 4.3. Mecanismos de integração 
 

Tendo em conta a necessidade de novas formas de colaboração e responsabilidades para a integração do envelhecimento, 
poderá ser necessário criar ou reforçar novos mecanismos para coordenar e permitir a integração do envelhecimento em 
todo o governo e a todos os níveis do mesmo. Algumas recomendações-chave são: 

- Estabelecer um mecanismo central para assegurar uma colaboração coordenada para implementar e monitorizar 
atividades no âmbito do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento a nível nacional e subnacional. 

- Estabelecer o mecanismo ao mais alto nível de governo para proporcionar uma supervisão centralizada. 

- Fornecer um mandato claro para a integração do envelhecimento, assegurando a legitimidade, aceitação e cooperação 
em todo o governo através de termos de referência claros para cada interveniente (grupo central, pontos focais sobre o 
envelhecimento a nível nacional e subnacional) que especifiquem responsabilidades. 

- Os mecanismos de integração devem permitir a participação de múltiplas partes interessadas, incluindo organizações 
da sociedade civil, o setor privado e o meio académico, bem como representantes de todos os grupos etários. 

- A troca regular de informações e o diálogo entre os intervenientes responsáveis pela integração devem ser facilitados 
através de canais e oportunidades de comunicação formais e informais. 

- As atividades devem ser coordenadas com os mecanismos existentes em matéria de integração de género, direitos 
humanos, deficiência e ODS para assegurar a coerência com processos relacionados e, sempre que possível, alcançar 
sinergias. 

- Os institutos nacionais de estatística são fontes fundamentais de informações de base, por exemplo, sobre demografia 
e economia, bem como sobre a situação económica e social das pessoas idosas, e devem ser incluídos no mecanismo. 

- Reforçar o mandato sobre o envelhecimento das comissões parlamentares. 

- Estabelecer medidas que assegurem a implementação da não discriminação com base na idade e prestar apoio às 
vítimas de discriminação com base na idade e/ou um mecanismo que aborde as questões antidiscriminação, por 
exemplo, um provedor ou comissão. 

 
 

 
  Reforçar as capacidades e conhecimentos sobre prioridades específicas em matéria de 

envelhecimento para apoiar a implementação do Quadro Estratégico para a Integração do 
Envelhecimento 

Além de atribuir mandatos e responsabilidades para a integração do envelhecimento em todos os setores políticos e 
níveis de governo relevantes, é importante aumentar a sensibilização e as capacidades para a integração do 
envelhecimento. Sugere-se a inclusão de atividades que ajudem a reforçar as capacidades e conhecimentos sobre o 
envelhecimento no plano de implementação (quadro 4.1). O desenvolvimento de materiais de informação, orientações e 
formação (por exemplo, sobre análises sensíveis à idade e avaliações de impacto) pode ajudar a aumentar a 
compreensão das prioridades específicas do envelhecimento por parte de funcionários governamentais e partes 
interessadas. A caixa 4.4 apresenta exemplos de esforços de desenvolvimento de competências e reforço de 
capacidades. 
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Caixa 4.4. Reforço das capacidades para a integração do envelhecimento 

 
O desenvolvimento de competências e o reforço das capacidades é fundamental para assegurar que os departamentos 
governamentais e outras partes interessadas estão bem preparados para a integração do envelhecimento. As atividades 
relacionadas devem visar o aumento dos conhecimentos sobre questões-chave relacionadas com o envelhecimento 
populacional e individual e sobre os processos de integração do envelhecimento. A sensibilização e o reforço das 
capacidades podem consistir em: 

- Seminários de formação e workshops sobre as metas estratégicas globais da integração, objetivos e atividades do 
Quadro Estratégico, os benefícios da integração do envelhecimento, bem como conceitos e prioridades-chave, como o 
envelhecimento ativo, os direitos humanos das pessoas idosas, entre outros. 

- Desenvolver orientações e formações sobre análises sensíveis à idade e avaliações de impacto e envolvimento das 
partes interessadas. 

- Desenvolver e divulgar materiais informativos específicos de setores que sensibilizem para a relevância do 
envelhecimento populacional em cada setor. 

- Investir num portal web com informações e análise que constitua um centro de recursos sobre o envelhecimento, por 
exemplo, para os meios de comunicação e outros utilizadores. Pode incluir estatísticas relacionadas com o 
envelhecimento, resultados de investigação, infografias, estudos de casos, melhores práticas e lições aprendidas. 

As medidas de reforço das capacidades devem ter em consideração a competência dos especialistas no campo do 
envelhecimento, bem como daqueles com especialização em direitos humanos, género, deficiência ou outras áreas. Os 
especialistas devem ser sensibilizados para a interseção entre idade e direitos humanos, ou idade e género, e para as 
necessidades específicas e vulnerabilidades das mulheres e homens idosos, para assegurar que as necessidades e 
preocupações das pessoas idosas são integradas. 

 
Caixa 4.5. Atividades de sensibilização e critérios para campanhas de sensibilização 
eficazes 

 
Exemplos de esforços de sensibilização: 

- Folhetos, brochuras, guias, manuais e orientações 

- Websites e materiais informativos 

- Inclusão nos currículos escolares, incluindo a educação sobre direitos humanos 

- Conferências, mesas-redondas e workshops 

- Campanhas nos meios de comunicação 

- Exposições 

- Inclusão do envelhecimento como parte de campanhas relacionadas com a igualdade de género ou direitos humanos 
 

Alguns critérios para campanhas de sensibilização eficazes são: 

- Uma base sólida em matéria de direitos humanos e género 

- Definições claras e abrangentes 

- Abordagens multisetoriais e multiníveis; inclusão e envolvimento de partes interessadas/comunidades relevantes 

- Sensibilização fundamentada em evidências 

- Acessibilidade 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
 

 
 

As atividades de sensibilização devem fazer parte do plano de implementação. Tais atividades podem ter como objetivo 
sensibilizar para o impacto do envelhecimento populacional na sociedade, bem como criar sensibilidade para questões 
relacionadas com o envelhecimento individual e as necessidades das pessoas idosas ("abordagem de dupla via"). Os 
esforços de sensibilização bem-sucedidos requerem a colaboração entre as partes interessadas. Alguns esforços que 
podem ajudar à sensibilização, bem como os critérios para atividades de sensibilização eficazes relacionadas com o 
envelhecimento, são enumerados na caixa 4.5. O Anexo 5 enumera também vários exemplos de atividades de 
sensibilização em vários países. 
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Caixa 4.6. Parcerias com Múltiplas Partes Interessadas para a integração do 
envelhecimento 

 
O desenvolvimento de Parcerias com Múltiplas Partes Interessadas (MSP) pode ser útil no desenvolvimento e 
implementação de atividades destinadas a integrar sistematicamente o envelhecimento em todo o governo e a todos os 
níveis do mesmo. A importância das MSP tem sido amplamente promovida como resultado da adoção da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável. Para alcançar os ODS, os governos nacionais são fortemente encorajados a trabalhar de 
perto na implementação com governos subnacionais, meio académico, organizações filantrópicas, grupos de voluntários e 
outros. Esta abordagem de parceria está incorporada no ODS 17 ("Reforçar os meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável"), meta 17.14, que apela aos países para "aumentar a coerência das 
políticas para o desenvolvimento sustentável" como meio de implementação. A meta fala da interligação entre os 17 ODS e 
os benefícios de ações sinergéticas entre as partes interessadas e os níveis de governo. A necessidade de abordagens 
integradas, inclusivas e coerentes, que reforcem a coordenação horizontal entre setores e a integração vertical entre níveis 
de governo, também aborda um dos princípios subjacentes à Agenda 2030: "não deixar ninguém para trás". A meta 17.17 
também encoraja e promove parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil que sejam eficazes, a partir da 
experiência e das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias. 

Para mais informações sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, ver https://sdgs.un.org/goals/goal17. 

Identificação de Atividades 

 
 
2. Identificação dos parceiros de implementação 

 
  Identificar os parceiros que serão responsáveis pela implementação das atividades 

Para assegurar a implementação das atividades, devem ser identificados os parceiros responsáveis por cada atividade. 
De acordo com a abordagem ao nível de todo o governo ou de toda a sociedade, estes podem ser departamentos 
governamentais, agências governamentais, autoridades subnacionais, organizações da sociedade civil, meio 
académico, empresas ou outras partes interessadas. As suas funções e responsabilidades devem ser determinados 
para cada atividade e produto. O desenvolvimento de Parcerias com Múltiplas Partes Interessadas pode ser útil na 
promoção da colaboração em todos os setores (caixa 4.6). As parcerias que cruzam disciplinas, setores e níveis de 
governo podem assegurar as capacidades necessárias para a implementação de atividades. Isto não só promove 
soluções inovadoras, como também leva a novos conhecimentos. 
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3. Elaboração de um plano de implementação 

Para completar a fase 4, sugere-se a elaboração de um plano de implementação que pormenorize as atividades e 
produtos acordados, incluindo prazos e parceiros de implementação para cada atividade, conforme ilustrado no quadro 
4.2. 

 

Quadro 4.2. Plano de implementação 
 

Declaração de visão (Fase 3) 

 Meta estratégica 1 (Fase 3) 

Objetivos 

estratégicos 

(Fase 3) 

Resultados 

esperados 

(Fase 3) 

Atividades 
(Fase 4) 

Produtos 
(Fase 4) 

Prazos 
(Fase 4) 

Parceiros de implementação 
(Fase 4) 

Objetivo 1.1 Resultado 1.1.1 Atividade 1.1.1 Produto 1.1.1 Ex.: até 2030 
Ex.: Ministério dos Assuntos 

Sociais 

 
Resultado 1.1.2 Atividade 1.1.2 Produto 1.1.2 Etc. Etc. 

 
Resultado 1.1.3 Atividade 1.1.3 Produto 1.1.3 

  

 
Etc. Etc. Etc. 

  

Objetivo 1.2 Resultado 1.2 Atividade 1.2.1 
   

  
Atividade 1.2.2 

   

Objetivo 1.3 
 

Etc. 
   

 Meta estratégica 2 

Objetivos 

estratégicos 

Resultados 
esperados 

Atividades 
 

Prazos Parceiros de implementação 

Objetivo 2.1      

Objetivo 2.2 
     

Etc. 
     

 Meta estratégica 3 

Objetivos 

estratégicos 

Resultados 
esperados 

Atividades 
 

Prazos Parceiros de implementação 

Objetivo 3.1      

Etc. 
     

 
Etc. 
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Identificação de Atividades 

 

Lista de verificação 
 

 Visão, metas estratégicas e resultados esperados considerados (fase 3) 

 Conclusões da análise e avaliação de impacto consideradas (fase 2) 

 Mapeamento das atividades existentes realizado em função dos objetivos 

 Adesão ao MIPAA/RIS, à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a outros quadros internacionais 
assegurada 

 Atividades a curto, médio e longo prazo identificadas 

 Parceiros de implementação empenhados 

 Rede de partes interessadas consultada 

 Mecanismo de coordenação estabelecido 

 Desenvolvimento de competências e reforço das capacidades considerados 

 Parceiros de implementação/parcerias com múltiplas partes interessadas identificados 

 Plano de implementação elaborado 
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Em que consiste esta fase? 

Objetivo: Estabelecer um mecanismo de Monitorização e Avaliação (M&A) para acompanhar e mensurar o 

progresso, avaliar, ajustar e continuamente melhorar a integração do envelhecimento. 

Conteúdo: 

 
 
 
 

Resultado: 

As ações sugeridas incluem a determinação de mecanismos de M&A que apoiam a monitorização e 

avaliação atempadas e consistentes, além de permitirem a aprendizagem contínua e melhorias à 
integração do envelhecimento. Isto inclui a definição de indicadores e a identificação tanto de fontes de 
dados qualitativos como quantitativos. São ainda feitas sugestões sobre o desenvolvimento de uma 
estrutura e formato de relatórios. 

Mecanismo de M&A, indicadores e formato e estrutura de relatórios. 

 
Caixa 5.1. Perguntas orientadoras para a monitorização e avaliação 

 
- Qual a melhor forma de medir o progresso e documentar as lições aprendidas? 

- Com que frequência deve o progresso ser acompanhado e avaliado? 

- Que mecanismo de M&A é mais adequado? 

- Quem deve ser responsável pela M&A? 

- Quais os indicadores que melhor medem o progresso? 

- Que formato deve ter a avaliação? 

- Que estruturas de relatórios são necessárias? 

 
 
 
 

 

FASE 5 – MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
 

 
 
 

Introdução 

Com base nas metas estratégicas, direções, resultados esperados, atividades e produtos definidos nas fases 3 e 4, 
respetivamente, uma fase final no desenvolvimento do quadro consiste em decidir sobre as modalidades de 
monitorização, avaliação e relatórios. A M&A é fundamental para acompanhar e avaliar se a implementação do quadro 
está a progredir como planeado e se há progressos no sentido de alcançar os resultados esperados. A M&A é 
importante para assegurar a aprendizagem e melhorias contínuas na integração do envelhecimento. A M&A ajuda a 
determinar se e como as atividades estão a ser implementadas (produtos) e se está a ocorrer uma mudança 
transformadora através da integração do envelhecimento (resultados). Isto pode ajudar a decidir se há necessidade de 
atividades adicionais devido à evolução das necessidades e que ajustes precisam de ser feitos (ajustes). Os relatórios 
regulares sobre os resultados de M&A asseguram transparência e responsabilização. 

 
 

 

 

 
As modalidades estabelecidas de monitorização, avaliação e relatórios para as políticas governamentais nacionais e 
locais, incluindo para as políticas relacionadas com o envelhecimento, podem ser seguidas ao conceber a abordagem 
de M&A para o quadro de integração. Pode ser útil considerar também processos internacionais de monitorização e 
avaliação, como as revisões e avaliações periódicas do MIPAA (caixa 5.2), ou as Revisões Nacionais Voluntárias da 
implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
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1. Determinação de um 
mecanismo de M&A 

2. Definição 
dos 

indicadores 

3. Identificação das 
fontes de dados 

4. Desenvolvimento de 
uma estrutura e formato 

de relatórios 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
 
 

Caixa 5.2. Revisões e avaliação do MIPAA e da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável 

De cinco em cinco anos, os Estados-Membros das Nações Unidas realizam uma revisão e avaliação do progresso na 
implementação do MIPAA (caixa 5.1). As modalidades e orientações para a monitorização, revisão e avaliação do MIPAA 
foram desenvolvidas pelas Nações Unidas e incluem métodos qualitativos e quantitativos, bem como um conjunto de 
indicadores para avaliar o progresso realizado. Na região da UNECE, a primeira revisão e avaliação (MIPAA+5) foi realizada 
em 2007, a segunda (MIPAA+10) em 2012 e a revisão mais recente (MIPAA+15) foi concluída em 2017. O Grupo de 
Trabalho Permanente sobre o Envelhecimento da UNECE facilita as revisões periódicas através da elaboração de 
orientações para os relatórios nacionais. 

Para mais informações sobre as revisões periódicas do MIPAA, visite https://unece.org/review-and-appraisal 
 

Os processos de seguimento e revisão da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável podem também ser relevantes 
para acompanhar o progresso nas prioridades políticas relacionadas com o envelhecimento. Como tal, a Agenda 2030 
incentiva os Estados-Membros a 
"realizarem avaliações regulares e inclusivas do progresso a nível nacional e subnacional, as quais serão conduzidas e 
dirigidas por cada país". Estas Revisões Nacionais Voluntárias (VNR) devem ter em consideração os princípios-chave da 
Agenda, incluindo o compromisso com o princípio de "não deixar ninguém para trás". O seguimento e revisão da Agenda 
2030 destina-se a assegurar uma abordagem participativa no acompanhamento do progresso e na responsabilização através 
do envolvimento de partes interessadas governamentais e não governamentais em todos os setores e a todos os níveis. Para 
reforçar a implementação inclusiva dos ODS e, entre outros, reduzir a desigualdade, os dados devem ser desagregados por 
sexo, idade e outros aspetos socioeconómicos, como rendimentos/riqueza, localização, classe, etnia e deficiência. 

Em 2017, foi desenvolvido e adotado um Quadro Global de Indicadores (GIF) para assegurar a monitorização dos ODS.      
Este inclui 231 indicadores. Para complementar o Quadro Global de Indicadores, os países devem identificar indicadores e 
metas relevantes a nível nacional e sensíveis aos direitos humanos e estabelecer dados de base. A Agenda 2030 encoraja o 
desenvolvimento de indicadores desagregados por sexo e idade, abrangendo os grupos etários mais velhos. Dado que os 
países devem desenvolver sistemas de monitorização e relatórios, estão em curso muitos esforços de monitorização. Estes 
incluem o desenvolvimento de processos de revisão e mecanismos que medem o progresso dos esforços de implementação 
dos ODS nacionais e subnacionais. Recomenda-se considerar o alinhamento ou a integração da monitorização dos esforços 
de integração do envelhecimento com o processo de monitorização da realização dos ODS. 

Quadro Global de Indicadores: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/; ver também A/RES/71/312 
 
 
 
 

Potenciais desafios 

- Identificação de indicadores relevantes 

- Disponibilidade de dados 

- Recursos necessários para atividades de monitorização e avaliação 
 

As seguintes ações sugeridas podem orientar o desenvolvimento do mecanismo de monitorização e avaliação do Quadro 

Estratégico. 

 
Ações sugeridas 
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Monitorização e Avaliação 

 

1. Determinação de um mecanismo de monitorização e avaliação 

 
  Estabelecer mecanismos que apoiem uma monitorização e avaliação atempadas e 

consistentes 

O mecanismo de monitorização e avaliação no Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento deve prever 
tanto uma avaliação contínua do progresso das atividades, dos produtos e dos resultados esperados (monitorização) 
definidos, como a análise periódica da relevância, eficácia, eficiência e impacto das atividades à luz das metas e 
objetivos especificados (avaliação). Embora as atividades de monitorização possam ser organizadas e realizadas 
através do mecanismo de integração implementado (o organismo de coordenação central, pontos focais sobre o 
envelhecimento e membros da rede de partes interessadas), a avaliação deve ser levada a cabo por uma entidade 
independente para assegurar a independência, transparência e imparcialidade dos resultados e recomendações. O 
mecanismo de monitorização e avaliação deve assegurar que as lições aprendidas são apreendidas e usadas para 
proceder a um ajuste e melhoria contínuos dos esforços de integração. O âmbito do quadro de monitorização e 
avaliação deve ser determinado de acordo com os recursos disponíveis para estas atividades. 

Recomenda-se determinar com que frequência será realizada a monitorização das atividades, dos produtos e do 
progresso em relação aos resultados esperados definidos no Quadro Estratégico. Poderá haver diferentes prazos para a 
monitorização das atividades, dos produtos e do progresso em relação aos resultados esperados. Por exemplo, o 
progresso das atividades e dos produtos definidos poderá ser comunicado anualmente em relatórios por pontos focais 
sobre o envelhecimento e pelo organismo de coordenação central, ao passo que poderá ser adequado ter ciclos de 
comunicação mais longos para o progresso em relação aos resultados esperados, que poderão levar mais tempo a 
alcançar. 

Para avaliar os resultados e o impacto social da integração do envelhecimento, pode considerar-se a possibilidade de 
recorrer a ferramentas de monitorização existentes, como o Índice de Envelhecimento Ativo (AAI), ou de integrar 
questões relevantes em revisões setoriais periódicas que monitorizem os resultados das políticas governamentais para 
diferentes grupos etários e populacionais em termos de sucesso escolar, participação no mercado de trabalho ou 
estatuto socioeconómico.26 As revisões periódicas do MIPAA podem ser utilizadas como um mecanismo de 
monitorização para avaliar mudanças nos resultados para as pessoas idosas ao longo do tempo. 

Uma abordagem participativa para avaliar a implementação das atividades do quadro, envolvendo todas as partes 
interessadas relevantes do governo e da sociedade, permite uma análise abrangente do progresso em direção aos 
objetivos e resultados das atividades planeadas, fomenta o envolvimento contínuo das partes interessadas e a 
transparência do processo. Recomenda-se um formato que se baseie no envolvimento contínuo das partes interessadas 
na M&A de todas as atividades planeadas e implementadas. 

 

2. Definição dos indicadores 

 
  Selecionar indicadores para acompanhar o progresso 

Os indicadores devem estar ligados a cada atividade do plano de implementação para medir o progresso dos produtos 

definidos e os resultados esperados da integração do envelhecimento. Podem já ter sido desenvolvidos indicadores 

para medir o progresso das atividades relacionadas com o envelhecimento ou dos resultados para grupos etários 

específicos existentes (por exemplo, o AAI, os indicadores para medir o progresso na implementação do MIPAA, o 

Quadro das Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas da OMS ou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável).27  Neste caso, estes indicadores podem ser revistos para avaliar a sua relevância em relação às metas, 
objetivos e atividades identificados no quadro. É provável que tenham de ser desenvolvidos novos indicadores que 

sejam adaptados aos resultados e produtos esperados definidos no plano de implementação, conforme ilustrado nos 

quadros 5.1 e 5.2. 
 

26 O Anexo 5 inclui um exemplo de como a monitorização das atividades relacionadas com o envelhecimento de uma estratégia nacional é abordada na 
prática. 
27 O Anexo 5 apresenta um exemplo de como medir o progresso do estabelecimento de comunidades amigas das pessoas idosas. 
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Quadro 5.1. Plano de implementação incluindo indicadores 

 

Declaração de visão (Fase 3) 

Meta estratégica 1 (Fase 3) 

Objetivos 

estratégicos 

(Fase 3) 

Resultados 

esperados 

(Fase 3) 

Indicadores 

de 

resultados 

(Fase 5) 

Atividades 

(Fase 4) 

Produtos 

(Fase 4) 

Indicadores 

de produtos 

(Fase 5) 

Prazos 

(Fase 4) 

Parceiros de 
implementação 
(Fase 4) 

 
Objetivo 1.1 Resultado 

1.1.1 

  
Atividade 1.1.1 

 
Produto 1.1.1 

  
Ex.: até 2030 

Ex.: Ministério 
dos Assuntos 
Sociais 

 Resultado 
1.1.2 

  
Atividade 1.1.2 

 
Produto 1.1.2 

  
Etc. 

 
Etc. 

 Resultado 
1.1.3 

  
Atividade 1.1.3 

 
Etc. 

   

 Etc.  Etc. .    

Objetivo 1.2   Atividade 1.2.1     

   Atividade 1.2.2     

Objetivo 1.3   Etc.     

Objetivos 
estratégicos 

Resultados 

esperados 
Indicadores 
de 
resultados 

Atividade Produtos 
Indicadores 
de produtos Prazos 

Parceiros de 
implementação 

 
Objetivo 1.1 Resultado 

1.1.1 

  
Atividade 1.1.1 

 
Produto 1.1.1 

  
Ex.: até 2030 

Ex.: Ministério 
dos Assuntos 
Sociais 

Etc. Etc. 
      

 
 
 
 

Quadro 5.2. Exemplos de indicadores que medem o progresso dos produtos e resultados 
 

Meta 1 Integração do envelhecimento em todos os campos políticos 

Objetivo 1.1 Abordar as questões do envelhecimento em todos os campos políticos. 

Resultado 

esperado 1.1 
As questões relacionadas com o envelhecimento estão integradas em todos os campos políticos. 

Indicador de 
resultado 1.1 

Aumento da percentagem de novas leis e políticas que abordam aspetos do envelhecimento da 

população e das necessidades de diferentes grupos etários. 

 Atividades Produtos Indicadores de produtos 

 
N.º 1.1.1 

Desenvolver orientações para 
análises sensíveis à idade e 
avaliações de impacto. 

Orientações para análises 
sensíveis à idade e avaliações de 
impacto desenvolvidas. 

 
Orientações publicadas (sim/não). 

 
 

N.º 1.1.2 

Desenvolver e ministrar cursos 
de formação sobre 
análises sensíveis à idade e 
avaliações de impacto. 

 
Formação ministrada sobre análises 
sensíveis à idade e avaliações de 
impacto. 

Percentagem de pontos focais 
governamentais sobre o envelhecimento 
com formação na metodologia de análise 
sensível à idade e avaliação de impacto. 
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Monitorização e Avaliação 

 
 

 
Quadro 5.2. Exemplos de indicadores que medem o progresso dos produtos e resultados (continuação) 

 

Meta 1 Integração do envelhecimento em todos os campos políticos 

Objetivo 1.1 Abordar as questões do envelhecimento em todos os campos políticos. 

Resultado 

esperado 1.1 
As questões relacionadas com o envelhecimento estão integradas em todos os campos políticos. 

Indicador de 

resultado 1.1 

Aumento da percentagem de novas leis e políticas que abordam aspetos do envelhecimento da 

população e das necessidades de diferentes grupos etários. 

 Atividades Produtos Indicadores de produtos 

 
 

N.º 1.1.3 

Apresentar instruções 
administrativas para a realização 
de análises sensíveis à idade e 
avaliações de impacto para toda a 
legislação e políticas planeadas. 

 
 

Instruções administrativas em vigor. 

 
 

Instruções administrativas em vigor 
(sim/não). 

 
 

N.º 1.1.4 

Realizar sistematicamente análises 

sensíveis à idade e avaliações de 

impacto como parte do processo de 

planeamento de nova legislação e 

políticas. 

 
Análises sensíveis à idade e avaliações 
de impacto realizadas como parte do 
processo de planeamento de nova 
legislação e políticas. 

 
Percentagem de novas leis e 
políticas para as quais foram 
realizadas análises sensíveis à 
idade e avaliações de impacto. 

Objetivo 1.2 
Coordenar a integração do envelhecimento horizontal e verticalmente nos setores e níveis de governo. 

Resultado 
esperado 1.2 As atividades de integração são efetivamente coordenadas. 

Indicador de 
resultado 1.2 

O relatório anual de integração evidencia progressos contínuos na coordenação horizontal e vertical das atividades. 

 Atividades Produtos Indicadores de produtos 

 
 

N.º 1.2.1 

Estabelecer um organismo de 
coordenação central responsável pela 
coordenação da integração do 
envelhecimento em todo o governo. 

 
Organismo de coordenação 
central estabelecido. 

 
Organismo de coordenação central 

estabelecido (sim/não). 

 
 
 

N.º 1.2.2 

 
Estabelecer pontos focais sobre o 
envelhecimento com termos de 
referência claros 
em todos os ministérios a nível 
nacional e subnacional. 

 
Pontos focais sobre o envelhecimento 
estabelecidos em todos os ministérios 
a nível nacional e subnacional com 
termos de referência claros. 

Percentagem de ministérios a nível 
nacional e subnacional com um ponto 
focal sobre o envelhecimento. 
Percentagem de pontos focais sobre 
o envelhecimento com termos de 
referência claros. 

 
 

N.º 1.2.3 

 
Estabelecer mecanismos para 
a troca regular de informações. 

Reuniões de coordenação regulares 
entre o organismo central de integração 
e os pontos focais sobre o 
envelhecimento. 

 
Número de reuniões de coordenação 
realizadas por ano. 

 
 

N.º 1.2.4 

Desenvolver planos de ação para a 
implementação de atividades no âmbito 
do Quadro Estratégico em todos os 
setores. 

 
Os pontos focais sobre o 
envelhecimento desenvolvem planos 
ministeriais de integração. 

Percentagem de ministérios a nível 
nacional e subnacional com planos de 
integração do envelhecimento. 

 
N.º 1.2.5 

Estabelecer um mecanismo de 
relatórios para monitorizar a 
implementação de atividades. 

 
Os pontos focais sobre o 
envelhecimento produzem relatórios 
anuais sobre os progressos feitos. 

Percentagem de pontos focais sobre o 
envelhecimento que produzem 
relatórios sobre os progressos 
realizados por ano. 
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Caixa 5.3. Componentes dos indicadores 
 
Quando novos indicadores estão a ser desenvolvidos, os seguintes elementos podem ser considerados: 

Fonte: An Introduction to Indicators, UNAIDS, Monitoring and Evaluation Essentials, 2010 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
 

Alguns componentes-chave para o desenvolvimento de indicadores estão resumidos na caixa 5.3. 
 
 
 
 

 

 
Título: Um breve título que capta o foco do indicador. 

Definição: Uma descrição clara e concisa do indicador. 

Propósito: O motivo pelo qual o indicador existe. 

Método de medição: A sequência lógica e específica de operações utilizadas para medir o 
indicador: ferramentas de recolha de dados, bases de amostragem e garantia de 
qualidade. 

Numerador: O número superior de uma fração comum, que indica o número de partes do todo 

que estão incluídas no cálculo. 

Denominador: O número inferior de uma fração comum, que indica o número de partes do todo. 

Cálculo: As etapas específicas do processo para determinar o valor do indicador. 

Método de recolha de dados: A abordagem geral utilizada para recolher dados (por exemplo, registos 

administrativos, inquéritos, modelos, estimativas, etc.). 

Ferramentas de recolha de dados: As ferramentas específicas utilizadas para recolher os dados (por exemplo, 

inquéritos aos agregados familiares, inquéritos demográficos e de saúde, etc.). 

Frequência da recolha de dados: A periodicidade da recolha de dados (por exemplo, trimestral, anual, etc.). 

Pontos fortes e fracos: Subgrupos – os dados recolhidos são desagregados por sexo, idade, etc. 

Desafios: Potenciais obstáculos ou problemas que podem ter impacto na utilização do 

indicador ou na sua exatidão. 

Fontes relevantes de informação 

adicional: 

Referências a informações/materiais que se relacionam com o indicador. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Identificação das fontes de dados para monitorização e avaliação 
 

  Dados quantitativos 

Um pré-requisito fundamental para uma monitorização e avaliação eficazes é a disponibilidade de dados. A falta de 

dados (desagregados) constitui um constrangimento para a monitorização dos esforços de integração, dado que a 

medição dos indicadores está sujeita à disponibilidade dos dados relevantes. Isto pode exigir o planeamento da recolha 

de novos dados e informações e a consideração de novas abordagens à recolha de dados. A revisão dos dados na fase 

2 deverá ajudar a informar sobre os dados disponíveis e as fontes de informações que podem ser utilizadas para 

monitorizar os resultados e os impactos sociais dos esforços de integração. Deve também apontar as lacunas de dados 

existentes que precisam de ser colmatadas com a recolha de novos dados a nível nacional e subnacional. 

Para colmatar lacunas de dados, a aplicação de dados não tradicionais ou a utilização de fontes de dados não oficiais 

pode ser considerada após uma avaliação cuidadosa da fiabilidade, incluindo megadados, dados gerados pelos 

cidadãos ou dados recolhidos de fornecedores de dados não governamentais ou partes interessadas. O 

estabelecimento de uma plataforma ou base de dados online que permita a colaboração das partes interessadas na 
recolha de dados pode ajudar a alargar as fontes de recolha de dados e a envolver as partes interessadas não 

governamentais como fornecedores de dados. 
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  Dados qualitativos 

Alguns dos indicadores identificados, bem como a avaliação da relevância, eficácia, eficiência e impacto das atividades, 
podem ser medidos através de informações qualitativas fornecidas através de entrevistas e inquéritos às principais 
partes interessadas e relatórios de progresso dos pontos focais sobre o envelhecimento. Outras fontes de informações 
qualitativas podem ser a investigação disponível ou processos participativos ascendentes (como seminários com partes 
interessadas ou projetos de investigação que explorem questões relacionadas com o envelhecimento). A investigação 
qualitativa pode ser encomendada para explorar até que ponto as prioridades relacionadas com o envelhecimento são 
abordadas em novas políticas e programas. As informações qualitativas podem também ser obtidas através de 
consultas com pontos focais sobre o envelhecimento para avaliar até que ponto a comunicação, coordenação e 
colaboração foram reforçadas para medir a eficácia dos mecanismos de integração postos em prática. As informações 
obtidas podem responder às questões definidas relativas à monitorização e avaliação, mas também gerar novos 
conhecimentos e perspetivas sobre as preocupações e desafios emergentes relacionados com a integração. 

 

4. Desenvolvimento de estruturas e formato de relatórios 
 

  Reforçar a responsabilização e o compromisso 

Como parte da determinação da abordagem de monitorização e avaliação, é importante definir estruturas (quem 
apresenta relatórios a quem) e formatos (como devem ser transmitidas as informações) de relatórios. As orientações 
para a elaboração de relatórios podem, então, ser preparadas em conformidade. A estrutura de relatórios deve 
assegurar a responsabilização perante todas as partes interessadas envolvidas. Isto é particularmente importante para 
efeitos de avaliação do progresso, bem como para aplicar as lições aprendidas de um período de relato para o seguinte. 

Os parceiros de implementação poderiam ser obrigados a comunicar regularmente o progresso ao organismo de 
coordenação central, que por sua vez comunicará os resultados dos exercícios de monitorização e avaliação a todas as 
partes interessadas através de relatórios de integração periódicos. Por exemplo, os relatórios de progresso sobre a 
implementação do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento podem ser publicados numa base anual. 
Relatórios transparentes podem ajudar a reforçar a responsabilização entre os parceiros de implementação e garantir 
que o Quadro Estratégico continua a ser uma prioridade para o governo e as partes interessadas. As estruturas de 
relatórios devem também proporcionar uma oportunidade para as partes interessadas darem o seu feedback. 

 
  Sensibilizar 

Os relatórios de progresso regulares podem fazer parte de uma estratégia global de comunicação ou ser aplicados 
como uma atividade de sensibilização para a integração do envelhecimento. Pode ser considerada a criação de um 
fórum ou plataforma onde os relatórios possam ser disponibilizados ao público, apresentados e discutidos. Além de 
permitir a comunicação dos desafios e lições aprendidas, um fórum pode ser determinante para tornar público o 
progresso feito na implementação do Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. Pode também ajudar a 
sensibilizar para as prioridades relacionadas com o envelhecimento que necessitam de atenção e ajudar a assegurar o 
compromisso entre as partes interessadas para continuar os esforços de integração em contextos em rápida evolução. 
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Lista de verificação 

 
 Abordagem de M&A considerada 

 Prazos de monitorização e produção de relatórios determinados 

 Mecanismo de M&A identificado 

 Fontes de dados e informações consideradas 

 Indicadores identificados 

 Estrutura e formato de relatórios determinados 

 Abordagem participativa à M&A assegurada 

 Mecanismo em vigor para assegurar que as lições aprendidas são utilizadas para adaptar as atividades e 

melhorar o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 
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COMPLETAR O QUADRO ESTRATÉGICO 
 

 

 

Como etapa final, o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento pode ser apresentado num documento que 
inclui os resultados de cada fase: 

 
- Relatório de análise da situação 

 
- Declaração de visão, metas estratégicas, objetivos e resultados esperados 

 
- Visão geral das atividades a curto, médio e longo prazo e dos produtos esperados, mecanismo de coordenação, 

parceiros de implementação e prazos 
 

- Mecanismo de monitorização e avaliação, indicadores, estrutura e formato de relatórios 
 

Os objetivos, as ações sugeridas e os resultados das cinco fases que apoiam os países no estabelecimento de um 
Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento são resumidos no quadro 6. 

 
 
 

 
Figura 6. Completar o Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento 

 
 
 
 

 
 
 

Fase 2 

- Análise de lacunas 

- Análises sensíveis à idade e 
avaliações de impacto 

- Relatório de análise da 
situação 

Fase 3 

- Declaração de visão 

- Metas estratégicas e 
objetivos 

- Resultados esperados 
 

 
 

Fase 4 

- Atividades, produtos 
esperados e prazos 

- Parceiros de implementação 

- Mecanismo de coordenação 

- Plano de implementação 
 
 
 

Fase 1 

- Análise das partes 
interessadas 

- Equipa 

- Proposta e plano de trabalho 

 

 
Quadro 

Estratégico para 
a Integração do 
Envelhecimento 

 
Fase 5 

- Mecanismo de  
monitorização e avaliação 

- Indicadores 

- Estruturas e formato de 
relatórios 
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Quadro 6. Fases, objetivos, ações sugeridas e resultados 
 

Fases Objetivo Ações sugeridas Resultados 

 
 
 
 

Fase 1: 

Início 

 
 
 

Assegurar o compromisso político e 

preparar o terreno para o 

desenvolvimento do Quadro 

Estratégico para a Integração do 

Envelhecimento. 

- Defesa da integração do envelhecimento e garantia 

do compromisso político e dos recursos. 

- Realização de uma análise das partes interessadas. 

- Estabelecimento de uma equipa (grupo 

central e rede de partes interessadas). 

- Determinação do âmbito e prazos do processo. 

- Elaboração de uma proposta. 

- Estabelecimento de um plano de trabalho. 

 
 
 
 

Compromisso político  

Equipa 

Proposta  

Plano de trabalho 

 
 
 
 

Fase 2: 

Análise 

 
Fornecer uma visão geral e 

uma análise da situação atual 

que estabeleça uma linha de 

base para o desenvolvimento 

do Quadro Estratégico para a 

Integração do Envelhecimento. 

- Recolha e mapeamento de informações, dados e 

medidas para identificar lacunas nas políticas, 

mecanismos de integração e dados. 

- Realização de análises sensíveis à idade e ao 

género e avaliações de impacto para identificar 

potenciais efeitos de medidas em diferentes 

grupos etários. 

- Resumo dos resultados, lacunas e análises num 

relatório de análise da situação. 

 
Visão geral dos esforços 

existentes 

Identificação de áreas 

problemáticas e lacunas 

Relatório de análise da 

situação 

 
 

Fase 3: Visão e 

Direções 

 
Identificar a visão e as 

metas a longo prazo a 

serem alcançadas pelo 

Quadro Estratégico para a 

Integração do 

Envelhecimento. 

- Identificação do âmbito da estratégia. 

- Organização de um processo de consulta pública. 

- Formulação de uma declaração de visão. 

- Identificação das metas estratégicas e objetivos 

nacionais. 

- Sensibilização para a visão, metas estratégicas, 

objetivos e resultados esperados. 

 
 

Declaração de visão  

Metas estratégicas  

Objetivos  

Resultados esperados 

 
 

Fase 4: 

Identificação de 

Atividades 

 
Identificar atividades que podem 

ajudar a concretizar as metas 

estratégicas, os objetivos e os 

resultados esperados 

identificados na fase 3. 

 

- Identificação das atividades a curto, médio e longo 

prazo. 

- Estabelecimento de um mecanismo de coordenação. 

- Sensibilização e reforço das capacidades. 

- Identificação dos parceiros de implementação. 

Atividades, produtos e 

prazos 

Mecanismo de 

coordenação 

Parceiros de 

implementação 

Plano de implementação 

 
 

Fase 5: 

Monitorização e 

Avaliação 

Estabelecer um mecanismo de 

Monitorização e Avaliação (M&A) 

para acompanhar e medir o 

progresso, avaliar, ajustar e 

melhorar continuamente a 

integração do envelhecimento. 

 

- Determinação de prazos e mecanismos 

de M&A. 

- Definição dos indicadores. 

- Identificação das fontes de dados. 

- Desenvolvimento da estrutura e formato de relatórios. 

 
 

Mecanismo de M&A  

Indicadores  

Estruturas e formato de 

relatórios 
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CONCLUSÃO 
 

 
 

A integração do envelhecimento é uma estratégia política orientada para a integração das questões do envelhecimento 

em todos os campos políticos relevantes a todos os níveis, o que ajuda à adaptação ao envelhecimento populacional e 

a assegurar a integração das necessidades de todos os grupos etários, incluindo as pessoas idosas, no processo de 

elaboração de políticas. 

As Orientações apresentadas neste documento recomendam uma "abordagem de dupla via” à integração que considera 
tanto o envelhecimento individual como o envelhecimento populacional, é baseada nos direitos humanos, é sensível ao 

género e promove a equidade e a solidariedade intra e intergeracional. Uma abordagem ao nível de todo o governo e de 

toda a sociedade é recomendada e facilitada pelo estabelecimento de um mecanismo de coordenação que coloca uma 

tónica forte no envolvimento das partes interessadas para ajudar a impulsionar a promoção e implementação da 

integração do envelhecimento em todos os setores e a todos os níveis do governo e da sociedade. 

As Orientações abordam desafios à integração que os governos podem encontrar, tais como: falta de conhecimento e 

consciencialização das preocupações e vantagens que o envelhecimento populacional traz e das necessidades dos 

diferentes grupos etários, incluindo pessoas idosas; falta de compromisso político e de recursos; experiência limitada na 

integração sistemática do envelhecimento; potenciais abordagens fragmentadas e por silos e falta de coordenação 

eficaz e coerência política; bem como falta de informações e dados (desagregados) para apoiar a análise e a definição 

baseada em evidências de metas estratégicas, objetivos e atividades, bem como a sua monitorização e avaliação. 

Cada país é único, dada a diversidade de contextos nacionais, estruturas governamentais, níveis de descentralização, 

tradições e culturas em toda a região da UNECE. As atividades sugeridas em cada fase pretendem ser não prescritivas 

e as Orientações encorajam os países a tirar partido dos esforços e processos existentes, sempre que possível, ao 

desenvolverem o seu Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

Ao colocar a tónica na investigação e análise sensíveis à idade, no envolvimento de múltiplas partes interessadas, na 

coordenação e colaboração intersetoriais, bem como no alinhamento com quadros internacionais relevantes, as 

Orientações para a Integração do Envelhecimento também fornecem uma ferramenta pertinente para implementar a 

Década de Ação destinada à aplicação acelerada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como da Década 

do Envelhecimento Saudável, com o objetivo final de criar uma sociedade para todas as idades. 
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ANEXO 1 
Como foram desenvolvidas as Orientações 

 

 

As Orientações para a Integração do Envelhecimento são o resultado de um processo de colaboração entre os Estados-
Membros da UNECE. Este anexo explica a metodologia e os princípios gerais que foram aplicados para apoiar o seu 
desenvolvimento, incluindo o processo de trabalho, o fornecimento de exemplos de casos, ferramentas, investigação, 
literatura e experiência de longa data nos Estados-Membros da UNECE. 

Em resposta ao compromisso do MIPAA/RIS de "integrar o envelhecimento em todos os campos políticos com o 
objetivo de colocar as sociedades e economias em harmonia com a mudança demográfica para alcançar uma 
sociedade para todas as idades",28 e com base na experiência adquirida no desenvolvimento de roteiros adaptados aos 
países para integrar o envelhecimento,29 o SWGA da UNECE incluiu o desenvolvimento de Orientações no seu 
Programa de Trabalho para 2019-2020. Em junho de 2019, foi criada uma Task Force para a Integração do 
Envelhecimento. Esta Task Force foi constituída por representantes de 10 Estados-Membros da UNECE30 e três 
organizações da sociedade civil,31 que entre junho de 2019 e novembro de 2020 orientaram o trabalho de 
desenvolvimento das Orientações. 

 
Balanço 

Como primeiro passo, os membros da Task Force, em colaboração com o secretariado da UNECE, iniciaram um 
exercício de balanço para: i) perceber até que ponto os países da UNECE desenvolveram estratégias de integração do 
envelhecimento para integrar as questões do envelhecimento em todos os campos políticos relevantes, e ii) identificar e 
recolher os métodos e ferramentas de integração do envelhecimento disponíveis que são aplicados na região da 
UNECE. Para compreender como é praticada a integração do envelhecimento nos respetivos países, um questionário 
de balanço foi inicialmente proposto por membros da Task Force e posteriormente partilhado com todos os membros do 
SWGA. Como resultado deste processo e com base num modelo acordado, os países foram convidados a elaborar 
notas nacionais sobre a integração do envelhecimento. 

 
Notas nacionais sobre a Integração do Envelhecimento 

No total, foram concluídas 23 notas nacionais.32 Estas incluíram uma visão geral da implementação nacional da 
integração do envelhecimento, informações concretas sobre métodos e ferramentas desenvolvidos, bem como boas 
práticas que ilustram a sua utilização.  As notas nacionais foram revistas pela Task Force e contribuíram para o 
desenvolvimento das Orientações. Na sequência do exercício de balanço, foi contratado um consultor para elaborar as 
Orientações em colaboração com o Secretariado da UNECE e a Task Force. 

 
Revisão de literatura e documentos 

Ao desenvolver as Orientações, o consultor analisou documentos relevantes para a integração do envelhecimento e o 
envelhecimento populacional em geral, incluindo as notas nacionais elaboradas pelos Estados-Membros da UNECE, 
quadros internacionais, investigação relevante, resumos de políticas (policy briefs) e outros relatórios. A literatura 
relacionada com o planeamento e os aspetos-chave relevantes para a integração em geral também foram revistos. 

 
 
 
 
 

28 Estratégia de Implementação Regional para o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento 1, UNECE, 2002. 
29 Foram desenvolvidos Roteiros para a Integração do Envelhecimento para a Arménia, Bielorrússia, Geórgia e República da Moldávia. Estão disponíveis 
no website da UNECE em https://unece.org/capacity-development. 
30 Alemanha, Áustria, Bielorrússia, Canadá, Espanha, Irlanda, Itália, Portugal, República Checa e República da Moldávia. 
31  International Longevity Centre (ILC) (Canadá), Ardager (Cazaquistão); Turbota pro Litnih v Ukraini (Ucrânia). 
32 Alemanha, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Malta, 
Mónaco, Portugal, Reino Unido, República da Moldávia, República Checa, Suécia e Turquia elaboraram notas nacionais sobre a integração do 
envelhecimento. 
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Seleção de casos 

Os casos apresentados no Anexo 5 foram fornecidos em resposta ao questionário do balanço e ao conteúdo incluído 
pelos Estados-Membros nas respetivas notas nacionais. Estes foram selecionados com base na sua capacidade de 
exemplificação de assuntos específicos discutidos nas Orientações. Assim, as referências a países e os exemplos 
apresentados são apenas para fins ilustrativos e não expressam qualquer julgamento, conselhos de peritos, avaliação 
ou opiniões políticas. 

 
Consulta 

Atualizações regulares e versões revistas foram partilhadas entre o secretariado da UNECE e a Task Force, permitindo 
um feedback em várias fases do desenvolvimento das Orientações. Realizaram-se consultas durante o verão de 2020 
para recolher comentários e contributos sobre uma versão zero das Orientações dos Pontos Focais Nacionais sobre o 
Envelhecimento (NFPA), partes interessadas e peritos. Receberam-se reações e comentários de: 

• Canadá - Joëlle Bastien e Racha Saad, Secretariado da Política de Idosos e Pensões, Emprego e 
Desenvolvimento Social 

• Dinamarca - Anne Bækgaard, Ministério da Saúde, NFPA Dinamarca 

• Finlândia - Satu Karppanen, Ministério dos Assuntos Sociais e da Saúde, NFPA Finlândia 

• Luxemburgo - Michaela Zuniga, Ministério da Família, Integração e da Grande Região, NFPA 

Luxemburgo 

• Roménia - Olivia Rusandu, Ministério do Trabalho e da Justiça Social, NFPA Roménia 

• Sérvia - Dragana Savić, Ministério do Trabalho, Emprego, Veteranos e Assuntos Sociais, NFPA Sérvia 

• Eslováquia - Karel Molin, Ministério do Trabalho, Assuntos Sociais e Família, NFPA Eslováquia 

• Espanha - Manuel Montero Rey, Ministério dos Direitos Sociais e Agenda 2030, NFPA Espanha 

• Suécia - Jan Rehnberg, Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, NFPA Suécia 

• Estados Unidos da América - Edwin L. Walker, Departamento da Saúde e dos Serviços Humanos, NFPA 

Estados Unidos da América 

 
• Jane Barratt, Federação Internacional do Envelhecimento (IFA) 

• Julia Ferre, Unidade do Programa sobre Envelhecimento, Divisão de Desenvolvimento Social Inclusivo, Organização das 
Nações Unidas 

Departamento de Assuntos Económicos e Sociais 

• Marvin Formosa, Departamento de Estudos de Gerontologia e Demência, Faculdade do Bem-Estar Social, 
Universidade de Malta 

• Michael Herrmann, Gabinete Regional do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) para a Europa Oriental e 
Ásia Central 

• Heidrun Mollenkopf, Plataforma AGE Europe / Federação Alemã de Associações de Cidadãos Idosos 

(BAGSO) e.V. Germany 

• Anne-Sophie Parent, Plataforma AGE Europe 

• Silvia Perel-Levin, Rede Internacional para a Prevenção de Abuso de Idosos (INPEA) e Comité de ONG 
sobre o Envelhecimento, Genebra 

• Louise Plouffe, Perita independente 

• Lorna Roe, Trinity College Dublin e o Global Brain Health Institute (BGHI) 

• Raymond Saner e Lichia Saner-Yiu, Centre for Socio-Eco-Nomic Development (CSEND) 

• Alexandre Sidorenko, Perito independente 

• Maria Varlamova e Kai Leichsenring, Centro Europeu para a Política e Investigação em matéria de Bem-Estar Social 
 

Princípios fundamentais que orientaram o desenvolvimento das Orientações 

A Task Force para a Integração do Envelhecimento acordou uma série de princípios para orientar o desenvolvimento do 
Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento. Acordou-se que as Orientações deveriam abordar tanto as 
dimensões sociais como individuais do envelhecimento populacional; que deveriam reconhecer a heterogeneidade das 
pessoas idosas e a importância de abordar as suas várias necessidades, desafios e direitos humanos; que deveriam 
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promover a solidariedade intergeracional e a equidade aplicando uma perspetiva do ciclo de vida no desenvolvimento 
de políticas e na promoção do diálogo entre gerações. 

O Quadro Estratégico deve ser baseado nos direitos humanos, promovendo a igualdade e a não discriminação; 
evitando explicitamente o idadismo no desenvolvimento e implementação de políticas; e promovendo a participação, 
reduzindo as desigualdades de oportunidades que possam existir em diferentes campos de acordo com a idade, bem 
como de acordo com a interseção da idade e outros fatores, como o género, deficiência, antecedentes culturais ou 
orientação sexual. Deve ser assegurado o alinhamento com quadros internacionais relevantes, incluindo o MIPAA/RIS, 
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030). 

 
Além disso, os seguintes princípios gerais orientaram o desenvolvimento das Orientações: 

 
Uma abordagem holística e sistemática 

 
As Orientações promovem uma abordagem holística que assegura a consideração sistemática das preocupações dos 
diferentes grupos etários, incluindo pessoas idosas, em todas as áreas e níveis de elaboração de políticas. Esta 
abordagem encoraja a colaboração em todo o governo e a todos os níveis do mesmo para impulsionar a promoção e 
implementação da integração do envelhecimento. A abordagem holística e sistemática é, entre outras, apoiada pela 
introdução de uma abordagem ao nível de todo o governo e de toda a sociedade, bem como de processos participativos 
para incluir as vozes e os interesses de todas as partes interessadas e grupos etários relevantes. 

 
Adaptabilidade e acessibilidade 

 
A região da UNECE é composta por 56 Estados-Membros, cada um com o seu próprio contexto nacional, estrutura 
governamental, níveis de descentralização, bem como tradições e culturas. As Orientações reconhecem que cada 
Estado-Membro é único, sublinhando a importância da responsabilização de cada país pelo processo de integração. As 
fases são concebidas para fornecer orientações e sugestões não prescritivas e adaptáveis que apoiem os países no 
desenvolvimento de um processo de integração sólido e estruturado, respeitando ao mesmo tempo os seus próprios 
princípios e prioridades. Além disso, as Orientações são desenvolvidas para especialistas que estão familiarizados com 
políticas e prioridades específicas do envelhecimento, bem como para não especialistas. 

 
Orientação para os resultados e base em evidências 

 
Para apoiar o desenvolvimento de um Quadro Estratégico para a Integração do Envelhecimento, as Orientações 
procuram fornecer sugestões práticas que são apoiadas por exemplos de casos dos Estados-Membros da UNECE 
(incluídos no Anexo 5). Foram consideradas evidências acumuladas a nível global, regional, nacional e local, bem como 
experiências obtidas em processos de integração do género, direitos humanos, deficiência e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. As Orientações recomendam uma abordagem à integração baseada em evidências, o 
que é fundamental para informar o próprio processo de integração, mas também ajuda a definir políticas e atividades 
orientadas. Cada fase inclui uma lista de verificação que ajuda a assegurar que os principais resultados esperados de 
relevância para a integração do envelhecimento sejam considerados no desenvolvimento do quadro. 

 
Promoção de eficiências e oferta de abordagens práticas 

 
As Orientações encorajam os países a considerar e tirar partido das medidas e processos existentes no 
desenvolvimento do Quadro Estratégico para evitar a duplicação, ao mesmo tempo que promovem o propósito e o 
âmbito dos quadros legislativos e políticos nacionais existentes que apoiam a integração do envelhecimento. Através da 
inclusão de ações sugeridas, as Orientações visam oferecer abordagens práticas ao longo das cinco fases. As 
orientações baseiam-se nas práticas dos Estados-Membros da UNECE e são informadas pelas lacunas e desafios 
identificados no balanço das notas nacionais e dos esforços relacionados com o envelhecimento na região. 
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ANEXO 2 
Quadros internacionais 

A seguir enumeram-se os principais quadros internacionais sobre o envelhecimento populacional e as pessoas idosas. 

 
Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, 1982 

Sendo o primeiro instrumento internacional sobre o envelhecimento, o Plano de Ação Internacional de Viena sobre o 

Envelhecimento foi aprovado em 1982.  Destinava-se a reforçar as capacidades dos governos e da sociedade civil para 
lidar eficazmente com o envelhecimento populacional e para abordar o potencial de desenvolvimento e as necessidades 
de dependência das pessoas idosas. A declaração inclui 62 recomendações de ação, abordando a investigação, 
recolha e análise de dados, formação e educação, e abrange várias áreas setoriais: saúde e nutrição, proteção e 

consumidores idosos, habitação e ambiente, família, bem-estar social, segurança de rendimentos e emprego, e 
educação. https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Resources/VIPEE-English.pdf 

 
Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, 1991 

Antes do 10.º aniversário do Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas adotou os Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas – Independência, Participação, Assistência, 
Realização Pessoal e Dignidade – na resolução 46/91 de 16 de dezembro de 1991. Os países foram encorajados a 
incorporar estes princípios nos seus programas nacionais sempre que possível. 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/46/91 

 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), 1994 

A CIPD de 1994 articulou uma visão sobre as relações entre população, desenvolvimento e bem-estar individual. O seu 
Programa de Ação (PoA) de 20 anos incluiu uma visão ousada das interligações integrais entre população e 
desenvolvimento e centrou-se na satisfação das necessidades individuais de mulheres e homens, em vez de estruturas 
demográficas. O Programa de Ação foi alargado em 2014 e serve de guia para o desenvolvimento centrado nas 
pessoas. 

https://unece.org/population/population-and-development 
 

Quadro de Políticas sobre o Envelhecimento Ativo da OMS, 2002 
 

O relatório "WHO Active Ageing: A Policy Framework" forneceu a primeira definição abrangente do conceito de 
envelhecimento ativo, descrevendo determinantes multissetoriais e propondo recomendações políticas específicas. 
Subsequentemente, o conceito de envelhecimento ativo influenciou o desenvolvimento de políticas nacionais e locais 
relacionadas com o envelhecimento em toda a região da UNECE, bem como o desenvolvimento do Índice de 
Envelhecimento Ativo (AAI). Também forneceu a base conceptual para o desenvolvimento do Guia Global de Cidades 

Amigas das Pessoas Idosas, da OMS, em 2007. https://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en 

 
Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento, 2002 

 
O Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA) foi adotado na Segunda Assembleia Mundial 
sobre o Envelhecimento, em abril de 2002, e continua a servir como o principal quadro de orientação internacional para 
as políticas relacionadas com o envelhecimento. O MIPAA oferece uma agenda abrangente para o envelhecimento no 
século XXI. Centra-se em três áreas prioritárias: 

(1) pessoas idosas e desenvolvimento; (2) fazer progredir a saúde e o bem-estar na velhice; e (3) assegurar ambientes 
favoráveis e de apoio. Uma revisão e avaliação do MIPAA tem lugar de cinco em cinco anos. Os três primeiros 

processos globais de revisão e avaliação foram concluídos em 2008, 2013 e 2018. 
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf 
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Estratégia de Implementação Regional da UNECE para o MIPAA, 2002 

A Estratégia de Implementação Regional (RIS) para o MIPAA foi adotada pelos Estados-Membros da UNECE no 

seguimento da Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento para se centrar nas especificidades da situação 

demográfica, social e económica na região da UNECE. A ênfase principal da estratégia é "integrar as preocupações 

relativas ao envelhecimento em todos os campos políticos, com o objetivo de assegurar políticas coordenadas e 

integradas, sensíveis ao género e baseadas em evidências, de modo a colocar as sociedades e as economias em 
harmonia com a mudança demográfica". As três primeiras revisões do MIPAA/RIS terminaram com a adoção das 

respetivas Declarações Ministeriais UNECE em 2007 (León), 2012 (Viena) e 2017 (Lisboa). 

https://unece.org/population/ageing/mipaaris 
 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi adotada em 2015 e consiste em 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. A Agenda estabelece um plano de ação universal para alcançar o 

desenvolvimento sustentável de forma equilibrada e procura concretizar os direitos humanos de todas as pessoas. 

Apela a "não deixar ninguém para trás" e a assegurar que os ODS sejam cumpridos por todos os segmentos da 

sociedade, em todas as idades. O envelhecimento atravessa a Agenda 2030, que se refere à idade ou pessoas idosas 

nos Objetivos específicos sobre erradicação da pobreza (Objetivo 1), nutrição (Objetivo 2), saúde de qualidade (Objetivo 

3), educação (Objetivo 4), igualdade de género (Objetivo 5), crescimento económico e trabalho digno (Objetivo 8), 

redução das desigualdades (Objetivo 10), cidades sustentáveis (Objetivo 11) e dados desagregados (Objetivo 17). A 
Agenda 2030 visa abraçar a mudança transformadora e alcançar os ODS através de abordagens participativas e 

inclusivas. Proporciona, assim, um contexto para o reconhecimento das pessoas idosas como agentes ativos, 

respondendo às necessidades das pessoas idosas e ajudando a integrar o envelhecimento nas políticas, programas e 

ações. 

https://sdgs.un.org 
 

Estratégia e Plano de Ação Global da OMS para o Envelhecimento Saudável (2016-2020) 

A Estratégia e plano de ação global para o envelhecimento saudável foi adotada pela 69.ª Assembleia Mundial da 
Saúde, em maio de 2016, e fornece um mandato político para a ação necessária para assegurar que todos tenham a 

oportunidade de ter uma vida longa e saudável. A estratégia baseia-se no quadro político do MIPAA e da OMS sobre o 

envelhecimento ativo. A estratégia apelou a uma Década do Envelhecimento Saudável para implementar os 

compromissos políticos e ações baseadas em evidências, a qual foi aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde 

(AMS) em agosto de 2020. 

https://www.who.int/ageing/global-strategy/en/ 
 

A Década do Envelhecimento Saudável das Nações Unidas (2021-2030) 

Em dezembro de 2020, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução (75/131), declarando 2021 a 

2030 como a Década do Envelhecimento Saudável das Nações Unidas. A Década visa promover uma ação concertada, 

catalisadora e colaborativa para melhorar a vida das pessoas idosas, respetivas famílias e comunidades em que vivem. 

A Década centra-se em 10 prioridades, que fornecem as ações concretas necessárias para alcançar os objetivos da 

Estratégia e Plano de Ação Global da OMS para o Envelhecimento Saudável. Coloca as pessoas idosas no centro, 

juntando governos, sociedade civil, agências internacionais, profissionais, meio académico, meios de comunicação e 

setor privado. Com o objetivo de melhorar a vida das pessoas idosas, respetivas famílias e  comunidades, a Década 

aborda quatro áreas de ação: i) mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e ao 

envelhecimento; ii) assegurar que as comunidades promovem as capacidades das pessoas idosas; iii) prestar cuidados 

integrados centrados na pessoa e serviços de saúde primários que respondam às necessidades das pessoas idosas; e 

iv) proporcionar acesso a cuidados a longo prazo às pessoas idosas que deles necessitam. 
https://www.who.int/ageing/decade-of-healthy-ageing 
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Grupos de trabalho globais e regionais sobre o envelhecimento 

 
 

Grupo de Trabalho Aberto sobre o Envelhecimento com o Objetivo de Reforçar a Proteção dos Direitos 
Humanos das Pessoas Idosas 

O Grupo de Trabalho Aberto sobre o Envelhecimento (OEWG-A) foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 2010. O OEWG-A reúne anualmente e fornece uma plataforma para a consideração do quadro internacional 

existente em matéria de direitos humanos das pessoas idosas, permitindo identificar possíveis lacunas e discutir a 

melhor forma de as colmatar, incluindo através da análise da viabilidade de outros instrumentos e medidas. Uma 

questão frequentemente levantada por organizações da sociedade civil e alguns Estados-Membros no contexto do 

OEWG-A é a potencial criação de um mecanismo que proteja e promova os direitos das pessoas idosas sob a forma de 

uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas idosas. 

Para mais informações, visite: https://social.un.org/ageing-working-group/ 
 

Grupo de Trabalho Permanente sobre o Envelhecimento da UNECE 
 

O Grupo de Trabalho Permanente sobre o Envelhecimento (SWGA) da UNECE é um organismo regional 

intergovernamental que reuniu pela primeira vez em 2008. Os seus membros consistem em Pontos Focais Nacionais 

sobre o Envelhecimento que representam os Estados-Membros da região da UNECE. Representantes de ONG, meio 

académico e organizações internacionais participam como observadores. O SWGA visa apoiar todos os membros a 

integrar o envelhecimento nas suas políticas e quadros regulamentares, ajustar-se à mudança demográfica e criar um 

ambiente que conduza à plena concretização do potencial individual e social do envelhecimento. O SWGA apoia a 
implementação dos princípios políticos do MIPAA/RIS e as subsequentes Declarações Ministeriais sobre o 

Envelhecimento entre os Estados-Membros da UNECE. Procura sinergias nas atividades relacionadas com a 

implementação e monitorização do MIPAA/RIS e naquelas relacionadas com o acompanhamento regional e nacional da 

implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e outros quadros internacionais relacionados com 

a população, como a ICPD Beyond 2014 e a Estratégia Global da OMS para o Envelhecimento Saudável. 

Para mais informações, visite: https://www.unece.org/population/wga.html 



75  

ANEXO 4 
Como o compromisso com a integração do envelhecimento tem 
evoluído ao longo do tempo 

 
 

Como conceito global, é possível identificar um protótipo histórico de integração nas conclusões do ECOSOC de 1997/2, 

que definiram a integração no contexto do género. A conclusão declarava: "A integração do género é o processo de 

avaliação das implicações para mulheres e homens de qualquer ação planeada, incluindo legislação, políticas ou 

programas, em todas as áreas e a todos os níveis. É uma forma de tornar as preocupações e experiências tanto das 

mulheres como dos homens uma dimensão integral da conceção, implementação, monitorização e avaliação de 

políticas e programas em todas as esferas políticas, económicas e sociais, de modo a que homens e mulheres 
beneficiem do mesmo modo, e a desigualdade não seja perpetuada. O objetivo final é alcançar a igualdade de género". 

As ações que têm sido empregues para integrar o género incluem a recolha de dados, análise, reorientação de 

estratégias, objetivos, ações e processos de acordo com o género, reflexo do género na afetação de orçamentos, 

decisões políticas e planeamento global. Em contraste com as definições e abordagens claras existentes para integrar a 

perspetiva de género,33 a integração do envelhecimento tem figurado sobretudo como uma aspiração nas estratégias e 

planos internacionais. 

Por exemplo, o MIPAA destaca o importante papel da integração do envelhecimento no parágrafo 15: "A integração do 

envelhecimento nas agendas globais é essencial. É necessário um esforço concertado para avançar no sentido de uma 

abordagem ampla e equitativa da integração de políticas. A tarefa consiste em ligar o envelhecimento a outros quadros 

de desenvolvimento social e económico e de direitos humanos. Enquanto as políticas específicas variam de acordo com 

o país e a região, o envelhecimento populacional é uma força universal que tem tanto poder para moldar o futuro como 
a globalização. É essencial reconhecer a capacidade das pessoas idosas de contribuir para a sociedade, assumindo a 

liderança não só na sua própria melhoria, mas também na da sociedade como um todo. O pensamento prospetivo 

impele-nos a abraçar o potencial da população em envelhecimento como base para o desenvolvimento futuro."34 

Os compromissos com a integração do envelhecimento estão também incluídos na RIS da UNECE que foi adotada em 

2002. O seu primeiro compromisso é o de integrar o envelhecimento em todos os campos políticos, com o objetivo de 

assegurar políticas coordenadas e integradas, sensíveis ao género e baseadas em evidências, de modo a colocar as 

sociedades e as economias em harmonia com a mudança demográfica. Isto aplica-se igualmente aos setores da saúde, 

economia, mercado de trabalho, proteção social e educação.35 As subsequentes declarações ministeriais sobre o 

envelhecimento na região da UNECE continuaram a apelar à integração do envelhecimento. A Declaração Ministerial de 

León de 2007 destacou a necessidade de integrar o envelhecimento em múltiplos níveis do governo e identificou 

princípios de reciprocidade, equidade e interdependência intergeracionais que deveriam ser abrangentes, devidamente 

coordenados e sensíveis ao género. Foi expresso o compromisso de proteger os direitos das pessoas de todas as 

idades e de prevenir a discriminação etária e a exclusão social.36 A promoção do envelhecimento ativo e da incorporação 

de uma abordagem do ciclo de vida foi destacada na Declaração Ministerial de Viena de 2012, que declarou a 

necessidade de implementar políticas integradas para o envelhecimento ativo e saudável, em que as pessoas idosas 

são continuamente reconhecidas como um ativo para uma sociedade sustentável e inclusiva para todas as idades.37 A 

Declaração Ministerial de Lisboa de 2017 reconfirmou o compromisso de alcançar uma "Sociedade Sustentável para 
Todas as 

 
 

 
33 A Secção H da Plataforma de Ação de Pequim refere-se a "mecanismos nacionais para o progresso das mulheres" como unidades centrais de 
coordenação política dentro do governo que apoiam a integração de uma perspetiva de igualdade de género em todas as áreas políticas a nível 
governamental.  Declara que "as condições necessárias para um funcionamento eficaz de tais mecanismos nacionais incluem: A: localização ao mais alto 
nível de governo, sob a responsabilidade de um ministro; B: mecanismos institucionais de processos que facilitem, conforme apropriado, o planeamento 
descentralizado, implementação e monitorização com vista a envolver ONG e organizações comunitárias a partir das bases; C: recursos suficientes em 
termos de orçamento e capacidade profissional; D: oportunidade para influenciar o desenvolvimento de todas as políticas governamentais. Declaração 
Política e Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento, 2003, DPI/2271, pp.12-13. 
34 Declaração Política e Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento, 2003, DPI/2271, pp.12-13. 
35 Estratégia de Implementação Regional, parágrafo 2. 
36 Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2007. Declaração Ministerial de León, 2007 (MIPAA+5): Uma sociedade para todas as idades: 
desafios e oportunidades, parágrafo 6. 
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Idades" e visou a concretização do potencial de viver mais tempo. Na Declaração de Lisboa, os Estados-Membros da 

UNECE sublinharam a importância de uma maior integração do envelhecimento em áreas políticas relevantes e do 

combate ao idadismo nas suas muitas formas. Reafirmaram o seu empenho em conceber e implementar políticas 

integradas para um envelhecimento ativo e saudável, nas quais as pessoas idosas são continuamente reconhecidas 

como um ativo para uma sociedade sustentável e inclusiva para todas as idades. 

A Estratégia e Plano de Ação Global da OMS para o Envelhecimento Saudável (2016-2020) apelou a uma abordagem 

multissetorial à integração da perspetiva da saúde. O plano instava "os Estados-Membros a implementar as ações 

propostas na Estratégia e Plano de Ação Global para o Envelhecimento Saudável através de uma abordagem 
multissetorial, incluindo o estabelecimento de planos nacionais ou a integração dessas ações em todos os setores 

governamentais, com a devida adaptação às prioridades e contextos específicos nacionais".38 

A Década do Envelhecimento Saudável das Nações Unidas (2021-2030) continua a colocar a tónica na necessidade de 

integração. A proposta promove "mecanismos multissetoriais a nível nacional, subnacional e local para promover o 

envelhecimento saudável e lidar com os fatores determinantes do envelhecimento saudável, assegurando coerência 

política e responsabilização partilhada" e apela à "inclusão das vozes dos adultos mais velhos, particularmente dos 

grupos desfavorecidos e marginalizados, em plataformas, processos e diálogos multissetoriais e com múltiplas partes 

interessadas".39 

Para apoiar os países na integração do envelhecimento, a UNECE tem trabalhado com os Estados-Membros, a pedido 
individual, para desenvolver roteiros personalizados para a integração do envelhecimento nas políticas nacionais. Como 

parte deste programa, foram desenvolvidos roteiros para a Arménia (2011), República da Moldávia (2012), Geórgia 

(2015) e Bielorrússia (2019).40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2012. Declaração Ministerial de Viena, 2012 (MIPAA+10): Assegurar uma sociedade para 
todas as idades: promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo, Parágrafo 11. 
38 Organização Mundial de Saúde, 2017. 
39 Organização Mundial de Saúde, 2019. Proposta da Década do Envelhecimento Saudável, Quadro 4, p. 11 https://cdn.who.int/media/docs/default- 
source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-en.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_5, consultado a 8 de fevereiro de 
2021. 
40 Os Roteiros para a Integração do Envelhecimento da UNECE estão disponíveis neste link: https://unece.org/capacity-development. 
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Exemplos 

 

 

Os casos aqui apresentados foram selecionados com base na sua capacidade de exemplificação de assuntos 

específicos discutidos nas Orientações. As referências a países e exemplos apresentados são apenas para fins 
ilustrativos e não expressam qualquer julgamento, conselhos de peritos, avaliação ou opiniões políticas. 

 
Exemplo de uma abordagem nacional de integração 

Coordenação nacional cogerida a vários níveis das políticas de envelhecimento ativo (Itália) 
 

A "Coordenação nacional cogerida a vários níveis das políticas de envelhecimento ativo em Itália" é um projeto-piloto de 

três anos (2019-2021) que visa lançar as bases de uma estratégia nacional de envelhecimento ativo. O projeto foi 

iniciado sob os auspícios do Departamento de Políticas de Família da Presidência do Conselho de Ministros 

(DIPOFAM). O Departamento, juntamente com o Instituto Nacional de Saúde e Ciência sobre o Envelhecimento (IRCCS 

INRCA – o coordenador científico do projeto), o Ministério do Trabalho e Políticas Sociais (MINLAV) e o Instituto 
Nacional de Análise de Políticas Públicas (INAPP) constituem a equipa do projeto. As atividades do projeto foram 

planeadas em 2018; estão totalmente orientadas para a integração do envelhecimento ativo de acordo com um modelo 

semelhante ao sugerido pelas presentes Orientações para a Integração do Envelhecimento. O MIPAA/RIS com os seus 

10 compromissos, bem como a Agenda 2030 e os ODS relacionados com o MIPAA, foram adotados como o quadro 

principal do projeto. 

- A primeira fase do projeto visa dar início à construção de uma rede nacional de partes interessadas a múltiplos 

níveis de governo. Esta última é composta por representantes dos principais níveis governamentais (ou seja, 

Ministérios, Departamentos da Presidência do Conselho de Ministros, Regiões, Províncias Autónomas), outras 

agências governamentais relevantes, bem como representantes da sociedade civil (Terceiro Setor, ONG, 

peritos, meio académico, etc.). A rede contribui de forma consultiva/co-decisória para as atividades do projeto, 

acordando definições, ferramentas, o trabalho de campo a ser realizado e o plano de trabalho, em estreita 
colaboração com a equipa do projeto. 

- A segunda fase centra-se na realização de um estudo sobre o estado da arte das políticas de envelhecimento 

ativo em Itália, a todos os níveis governamentais, e envolvendo todas as partes interessadas relevantes. 

- A terceira fase visa produzir orientações para a elaboração de políticas sobre o tema do envelhecimento ativo, 

com sugestões e recomendações que indiquem a direção para a elaboração de políticas neste campo, com 

base nos resultados da análise do estado da arte. 

- A quarta fase visa identificar áreas de intervenção e, por conseguinte, atividades, utilizando as orientações 

para melhorar o estado da arte. 

- A quinta fase consiste em tentar realizar as intervenções planeadas para melhorar a situação no que se 

refere ao estado da arte, monitorizando também os progressos. 
 

Na Itália, muitas políticas relacionadas com o envelhecimento são da responsabilidade de governos subnacionais. 
Assim, é importante proceder à integração enquanto se alinham esforços a múltiplos níveis do governo. Um bom 

exemplo disso mesmo são os esforços para alinhar as medidas nacionais com o desenvolvimento de planos de ação 

regionais sobre o envelhecimento ativo. Por exemplo, foram implementadas leis regionais específicas sobre a promoção 

do envelhecimento ativo na última década em todo o país. Por conseguinte, estas leis regionais podem contribuir 

para/permitir a adoção da abordagem nacional de integração ao nível subnacional, a realização de análises regionais e 

o desenvolvimento de ações com base numa metodologia e quadro nacional acordados. 

Para informações sobre este projeto: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/ progetto-di-

coordinamento-nazionale 



78  

Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 
 
Fase 1: Início 

 
Exemplo de um grupo central 

 
Grupo Interdepartamental (Irlanda) 

 
A Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo da Irlanda foi desenvolvida por um Grupo Interdepartamental. Este 

Grupo era composto por representantes dos Departamentos de Saúde; Proteção Social; Emprego, Empresa e Inovação; 
Educação e Competências; Ambiente, Comunidade e Governo Local; Comunicações, Energia e Recursos Naturais; 

Primeiro-Ministro; Transportes, Turismo e Desporto; Justiça e Igualdade; bem como o Gabinete Central de Estatística e 

a An Garda Síochána. O desenvolvimento da Estratégia foi supervisionado pelo Comité de Política Social. 

Fonte: Notas Nacionais 

 
Exemplos de plataformas/redes de envolvimento de partes interessadas 

 
Rede nacional de partes interessadas (Itália) 

 
Em Itália, a rede nacional de partes interessadas estabelecida no âmbito do projeto "Coordenação nacional cogerida a 

vários níveis das políticas de envelhecimento ativo em Itália" acima descrito é composta por representantes dos 

principais níveis governamentais (ou seja, Ministérios, Departamentos da Presidência do Conselho de Ministros, 

Regiões, Províncias Autónomas), outras agências governamentais relevantes, bem como representantes da sociedade 
civil (Terceiro Setor, ONG, peritos, meio académico, etc.). A rede contribui de uma forma consultiva/co-decisória. Reúne-

se periodicamente para discutir o plano de trabalho e acordar as atividades a levar a cabo.  Trabalha em estreita 

colaboração com a equipa do projeto acima descrita, que é responsável pela implementação das tarefas planeadas. 

 
Plataforma para o envelhecimento ativo (República da Moldávia) 

 
Na República da Moldávia, o Ministério da Saúde, Trabalho e Proteção Social consulta a "Plataforma para o 

envelhecimento ativo", que inclui 16 ONG de pessoas idosas. Outras partes interessadas são o Congresso das 

Autoridades Locais, UNFPA, Confederação de Sindicatos e Empregadores. A plataforma tem desempenhado um papel 

instrumental na realização de consultas públicas, bem como de campanhas de sensibilização. 

Fonte: Notas Nacionais 
 
 

 
Fase 2: Análise 

 

Exemplos de mapeamento de metas relacionadas com o envelhecimento em linha com os ODS 
 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é relevante para as políticas e programas de envelhecimento de 

várias formas. A Agenda aspira a alcançar o desenvolvimento sustentável através de esforços inclusivos, transversais e 
transformadores. A implementação dos ODS desencadeou a criação de novas plataformas e estruturas a nível nacional 

e local que podem ajudar a integrar o envelhecimento nas políticas e programas.  A sua importância para o 

envelhecimento está indiretamente incorporada nos ODS, bem como através dos seus compromissos de "Não Deixar 

Ninguém para Trás" (LNOB). 
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Ligação entre o MIPAA/RIS e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: áreas para a integração 
de políticas 

 
 
 

 
Prevenir a pobreza 

na idade avançada e 
assegurar a proteção 
social para todos 

 
 

Envelhecimento 
saudável e acesso a 

serviços de assistência 

 
Inovação amiga das 

pessoas idosas em termos 
de tecnologia e design de 

produtos 
 
 
 

Reduzir as desigualdades 
na idade avançada 

 
 
 

                      Aprendizagem ao longo da vida                                     Cidades e comunidades 
amigas das pessoas idosas 

 
 
 

Empoderar as mulheres 

idosas e reduzir as 
disparidades de género na 

velhice 
 
 
 

Prolongamento da vida ativa 
e da capacidade de trabalho 

Dar voz às pessoas idosas, 

lutar contra o idadismo e 
combater os maus-tratos a 

idosos 
 
 
 

Estatísticas 
relacionadas com 

o envelhecimento 

 
 
 

Fonte: Documento de referência para o Seminário sobre Políticas de Envelhecimento e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da UNECE de 2018. Para um mapeamento detalhado e mais 

informações, visite https://unece.org/population/events/policy-seminar-ageing-and-sustainable-

development-goals 

 

Uma comparação das metas estratégicas com quadros e compromissos internacionais, como o MIPAA ou os 

ODS, é ilustrada pelo exemplo de como as metas relacionadas com o envelhecimento foram mapeadas em 
linha com os ODS na Áustria. 
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Comparação das metas em termos de envelhecimento com os ODS – Áustria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CEE-ONU, Seminário sobre Políticas de Envelhecimento e os ODS, apresentação de A. Schaller, Áustria, 21 de novembro de 2018. 

Inclusão de questões relacionadas com o envelhecimento em vários campos políticos, por exemplo: 

Segurança social das pessoas idosas para prevenir a pobreza  

 

Envelhecimento saudável e ativo, estratégia contra a demência 

 

Estratégia austríaca sobre a aprendizagem ao longo da vida, capacitação através da educação 

após a vida profissional  
 

Situação especial das mulheres idosas e dos cuidadores informais 

 

Iniciativa de emprego 50+, fit2work, gestão intergeracional do local de trabalho 

 

Suplemento de compensação para os beneficiários de pequenas pensões  

 

Cidades amigas das pessoas idosas e comunidades de vocação social 

Orientações para a Integração do Envelhecimento 

 

 

 

Exemplo de uma avaliação de impacto sensível à idade 
 

Avaliação de Impacto Regulamentar (Irlanda) 
 

Desde 1998, os departamentos e gabinetes governamentais na Irlanda têm sido obrigados a demonstrar os impactos na 
pobreza e nos grupos vulneráveis. Com base num compromisso estabelecido no acordo de parceria nacional, o 
Governo está empenhado numa estratégia coerente de inclusão social baseada numa abordagem do ciclo de vida. Esta 
abordagem coloca o indivíduo no centro do desenvolvimento e execução de políticas, avaliando os riscos que este 
enfrenta e o apoio disponível nas fases-chave do ciclo de vida. As fases do ciclo de vida são crianças, pessoas em 
idade ativa, pessoas idosas e pessoas com deficiência. A "Avaliação de Impacto Regulamentar" (AIR) é aplicada como 
uma ferramenta que é utilizada para a exploração estruturada de diferentes opções de modo a lidar com questões 
políticas específicas. Embora seja utilizada para a consideração de medidas regulamentares, envolve uma análise 
detalhada que pode potencialmente beneficiar todas as áreas políticas e grupos. As orientações sobre a AIR 
recomendam a análise de impactos potenciais numa série de áreas, incluindo os direitos dos cidadãos, bem como dos 
grupos socialmente excluídos e vulneráveis. As orientações baseiam-se numa abordagem participativa e sugerem a 
identificação de várias opções/cenários que permitem soluções alternativas e abordar a mudança transformadora. As 
orientações destacam os esforços de planeamento do desenvolvimento nacional e a necessidade de abordar a natureza 
transversal da pobreza e da exclusão. Estes são salientados no contexto da abordagem da exclusão em várias áreas, 
tais como emprego, manutenção dos rendimentos, educação, saúde e política de habitação, e identificam vários grupos 
vulneráveis à pobreza, incluindo as pessoas idosas. Tendo em conta as áreas políticas destacadas, a AIR encoraja a 
consideração dos impactos sobre as pessoas de diferentes géneros, idades e orientação sexual para identificar os 
impactos prováveis na desigualdade. As orientações detalham a forma como as avaliações de impacto na pobreza 
devem ser realizadas e fazem referência a orientações sobre inclusão social e igualdade. 

Fonte: RIA Guidelines, How to conduct a Regulatory Impact Assessment, Gabinete do Primeiro-Ministro, 
Edifícios do Governo, 2009. 
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Exemplo de uma ferramenta de análise sensível à idade 
 
 

Análise baseada no género + (GBA+) (Canadá) 
 

A análise baseada no género + (GBA+) é uma ferramenta para 

o desenvolvimento de políticas, programas, legislação e outras 

iniciativas que examina quem sofre o impacto de um problema, 
de que modo sofre esse impacto, como é que as suas 

identidades e ambientes influenciam esses impactos, que 

respostas são necessárias, os potenciais diferentes impactos 

da resposta sobre grupos de pessoas e como quaisquer 

barreiras ou impactos negativos podem ser mitigados. O "+" na 

GBA+ reconhece que todos têm múltiplos fatores de identidade 

que funcionam em conjunto para influenciar quem somos e 

como experienciamos o mundo. O gráfico ilustra a forma como 

fatores como religiões, capacidade, idade, idioma, educação, 

rendimentos, cultura, geografia, orientação sexual, raça e etnia, 

além de sexo e género, funcionam em conjunto para moldar as 

nossas identidades e experiências. 

A GBA+ é um método que ajuda a avaliar que políticas, programas ou outras iniciativas são necessários e o impacto 
dos mesmos, sensibilizar para a desigualdade e identificar quem está em risco de ser deixado para trás por um 

programa, política ou iniciativa. 

- Ajuda a compreender quem BENEFICIA das políticas públicas mas, mais importante ainda, ajuda-nos a 
compreender quem pode ser EXCLUÍDO dos benefícios. 

- Quando realizada de forma rigorosa, pode ajudar a enfrentar as consequências negativas não intencionais, 

reduzindo ou mesmo prevenindo as desigualdades. 

Além de ajudar a avaliar os potenciais efeitos de futuras políticas sobre grupos de várias capacidades, orientações 

sexuais, etnias, geografias, fés, rendimentos, identidades de género e expressões de género, a GBA+ ajuda a identificar 

e mitigar as barreiras institucionais e a discriminação sistémica. 

A GBA+ requer dados desagregados e investigação, além de dados qualitativos. Envolve considerar as condições e 

normas sociais, económicas e culturais. A aplicação da GBA+ também implica envolver e refletir as perspetivas das 

pessoas com múltiplas identidades e envolver proativamente diversos indivíduos e grupos para aprender com a sua 

experiência de vida. 

Desde 1995, o Governo do Canadá adotou a GBA+ como a sua ferramenta para o desenvolvimento de 

políticas, programas e legislação sensíveis a vários fatores. 
 

A aplicação da GBA+ pode tornar visíveis as desigualdades invisíveis. Pode também ajudar a identificar oportunidades 

e soluções com vista a mudanças sociais e estruturais que reduzam as desigualdades. 

Podem ser consultadas informações adicionais sobre a GBA+ em: 

Website da GBA+ (Women and Gender Equality Canada): https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html 

Curso de GBA+: https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-en.html 
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Fase 3: Visão e Direções 

 
Exemplos de planos nacionais existentes sobre o envelhecimento 

Já existem várias estratégias e planos relacionados com o envelhecimento em toda a região da UNECE. Dependendo 
dos contextos nacionais, as abordagens à integração do envelhecimento assumem diferentes formas. Alguns exemplos 
de estratégias e planos que foram desenvolvidos são: 

 
Plano Federal para os Idosos: "O Envelhecimento e o Futuro" (Áustria) 

 
O Plano Federal da Áustria para os Idosos: "O Envelhecimento e o Futuro" segue os quatro objetivos principais da Declaração 

Ministerial de Viena de 2012 sobre "Assegurar uma sociedade para todas as idades: promover a qualidade de vida e o 
envelhecimento ativo". 

 

Plano de Ação Nacional de Promoção do Envelhecimento Positivo para 2013-2017 (República Checa) 
 

O Plano de Ação Nacional de Promoção do Envelhecimento Positivo para 2013 – 2017 da República Checa é um 
documento estratégico que visa mudar as atitudes relativamente ao envelhecimento ativo, incluindo a gestão da idade e 
a reforma das pensões, o aumento do interesse da sociedade, bem como o prolongamento da idade e a qualidade de 
vida na velhice. O plano consiste em oito áreas estratégicas: i) Implementação da Política de Envelhecimento na 
República Checa; ii) Garantia e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas; iii) Aprendizagem ao longo da 
vida; iv) Emprego de trabalhadores idosos; v) Ambiente de vida de qualidade para idosos; vi); Voluntariado e 
cooperação intergeracional; vii) Envelhecimento saudável; e viii) Assistência a pessoas idosas. 

 
Exemplos de estratégias nacionais existentes 

 
Estratégia Demográfica Nacional: "Todas as Idades Contam" (Alemanha) 

 
Na Alemanha, a estratégia demográfica nacional de 2012 "Todas as Idades Contam" aplica-se tanto a nível federal 
como local, visa beneficiar das oportunidades oferecidas pelas tendências demográficas e descreve campos de ação 
em resposta à mudança demográfica. Foi lançado um diálogo com representantes de múltiplos níveis de governo, dos 
setores privados, dos parceiros sociais, do meio académico e da sociedade civil. Foram formuladas abordagens 
concretas por grupos de trabalho conjuntos em 2013. O acompanhamento e desenvolvimento adicional da estratégia foi 
iniciado em 2015 com vista a "maior prosperidade e melhor qualidade de vida para todas as gerações", incluindo 
atividades adicionais e parcerias reforçadas. 

 
A Política Estratégica Nacional para o Envelhecimento Ativo: 2014-2020 (Malta) 

 
"A Política Estratégica Nacional para o Envelhecimento Ativo: Malta 2014-2020" baseia-se em três temas principais: 
participação ativa no mercado de trabalho, participação na sociedade e vida independente. Com base numa análise do 
contexto, a política estratégica está integrada no conceito de "envelhecimento ativo" e segue sete princípios-chave: i) 
contribuição para o bem-estar das pessoas idosas; ii) envolvimento de todas as pessoas idosas; iii) enfoque na 
prevenção de doenças e exclusão social na idade avançada; iv) enfoque intergeracional e inclusão das partes 
interessadas; v) incorporação de direitos e obrigações; vi) participação e capacitação; e vii) sensibilidade à diversidade 
nacional e cultural. 

Fonte: Notas nacionais 
 

Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo (Irlanda) 
 

A "Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo" da Irlanda foi desenvolvida com base numa abordagem centrada no cidadão 
e considerou as opiniões expressas pelas pessoas idosas e seus representantes sobre o que elas dizem, como cidadãos, 
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e precisam para lhes permitir envelhecer de forma positiva. Além disso, é desenvolvida com base numa abordagem "ao 
nível de todo o governo" e "ao nível de toda a sociedade" para assegurar uma estratégia holística e integrada que 
aborde um vasto espectro de questões necessárias para garantir que a experiência de envelhecimento seja positiva. A 
estratégia foi desenvolvida com base na colaboração interdepartamental e na inclusão das partes interessadas. 

A estratégia era, além disso, fundamentada em e coerente com compromissos de relevância para o envelhecimento. 
Destes desenvolvimentos, o quadro "Active Ageing – A Policy Framework (2002)" da OMS foi considerado o mais 
adequado, uma vez que, entre outros fins, i) fornece um roteiro para a conceção de políticas multissetoriais de 
envelhecimento ativo; i) visa encorajar os decisores políticos a reconhecer e a lidar com os fatores que afetam a forma 
como as pessoas e as populações envelhecem, iii) encoraja uma perspetiva de ciclo de vida e a promoção da 
solidariedade intergeracional; e iv) sublinha a necessidade de equilíbrio entre os papéis dos indivíduos e do governo na 
facilitação do envelhecimento ativo. O Quadro de Envelhecimento Ativo da OMS apela à ação em três pilares de ação: 
participação, saúde e segurança. 

A "Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo" da Irlanda consiste numa declaração de visão, princípios de 
funcionamento, quatro metas nacionais, objetivos específicos das metas, objetivos transversais, áreas de ação 
prioritárias e um acordo de implementação e monitorização. 

Fonte: ‘Positive Ageing – Starts Now!’, National Positive Ageing Strategy, Irlanda 
 

Mais Anos – Mais Oportunidades. Estratégia para uma sociedade amiga das pessoas idosas (Noruega) 
 

Em 2016, o Governo norueguês lançou a primeira estratégia intersetorial para uma sociedade amiga das pessoas 
idosas. A estratégia foi elaborada com o envolvimento de todos os ministérios com base no entendimento de que uma 
sociedade amiga das pessoas idosas é uma responsabilidade coletiva e contribui para a sustentabilidade. Hoje em dia, 
as pessoas idosas na Noruega têm melhor saúde e mais recursos do que as gerações anteriores, mas muitas enfrentam 
barreiras à participação e devem ser capazes de tirar melhor partido destes recursos. A estratégia abrange áreas como 
o prolongamento da vida profissional, a participação no voluntariado e na vida cultural, o acesso a transportes, 
habitação e desenvolvimento comunitário local mais amigos das pessoas idosas e o envelhecimento saudável. 
Demonstra também como as inovações tecnológicas e sociais têm potencial para estimular as empresas, bem como o 
envelhecimento ativo. O Ministério da Saúde e Serviços de Assistência, com base na abordagem de integração da 
saúde em todas as políticas, coordena a estratégia. 

Fonte: More Years – More Opportunities. The Norwegian Government’s Strategy for an Age-friendly Society. Maio de 
2016. https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/more-years--more-opportunities/id2477934/ 

 
Estratégia de Envelhecimento Ativo (Eslovénia) 

 
A Estratégia de Envelhecimento Ativo da Eslovénia expõe uma visão e objetivos principais para responder aos desafios 
trazidos pelo envelhecimento populacional. O documento inclui pontos de partida para o desenvolvimento, pontos-chave 
de um novo paradigma, a visão e os objetivos, e propostas de orientações. A estratégia está em conformidade com 
quadros internacionais, incluindo o MIPAA, e baseia-se no conceito do envelhecimento ativo. Visa criar um ambiente em 
que ao longo da sua vida, incluindo na velhice, os indivíduos possam viver vidas ativas, saudáveis, independentes e 
seguras, em harmonia intergeracional e em plena fruição dos seus direitos. 

O documento centra-se em quatro segmentos (pilares): 

1. Emprego (ajustes no mercado de trabalho, incluindo educação e formação, e fornecimento de mão-de-obra 
suficiente através da imigração líquida). 

2. Vida independente, saudável e segura para todas as gerações (sistemas de proteção social, acessibilidade dos 
cuidados de saúde e serviços de cuidados de longa duração, preocupação com a saúde, redução das 
desigualdades nos cuidados de saúde). 

3. Participação na sociedade (cooperação intergeracional, voluntariado, utilização das TIC na 
comunicação, prevenção da discriminação e da violência na sociedade, atividade política). 

4. Ambiente que permita uma vida ativa ao longo do ciclo de vida (ajustes à economia, condições de habitação e 
sistemas de transporte com o apoio das TIC e soluções tecnológicas). 

Fonte: República da Eslovénia, 2018, ‘Active Ageing Strategy’ 
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Exemplo de uma declaração de visão 

 
A Estratégia Nacional Irlandesa para o Envelhecimento Positivo foi construída com base na seguinte declaração de visão: 

 
"A Irlanda será uma sociedade para todas as idades que celebra e se prepara adequadamente para o envelhecimento 

individual e populacional. Permitirá e apoiará todas as idades e as pessoas idosas, para que desfrutem de saúde física 

e mental e bem-estar em todo o seu potencial. Irá promover e respeitar o envolvimento das pessoas idosas na vida 

económica, social, cultural, comunitária e familiar, e fomentar uma melhor solidariedade entre gerações. Será uma 

sociedade em que se procurará sempre a igualdade, independência, participação, assistência, realização pessoal e 
dignidade das pessoas idosas." 

A visão e a estratégia são sustentadas pelos Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, que são: 

independência, participação, assistência, realização pessoal e dignidade. Estes princípios têm como função orientar as 

ações desenvolvidas para fazer progredir a Irlanda rumo a uma sociedade amiga das pessoas idosas, ou seja, devem 

ser utilizados para avaliar em que medida as políticas, programas e serviços são adequados às pessoas idosas e 

funcionar como um instrumento à prova de idade para efeitos de desenvolvimento de políticas e prestação de serviços. 

Fonte: ‘Positive Ageing – Starts Now!’, National Positive Ageing Strategy, Irlanda, abril 2013 
 
 

Fase 4: Identificação de Atividades 
 

A seguir destacam-se exemplos de atividades que podem apoiar a integração do envelhecimento, incluindo quadros 

legislativos, políticas específicas, bem como um exemplo de um esforço subnacional de integração do envelhecimento: 

 
Lei sobre a adaptação da sociedade a uma população em envelhecimento (França) 

 
A lei sobre a adaptação da sociedade a uma população em envelhecimento entrou em vigor em França em 2016. A 

reforma baseia-se em três pilares: 

1. Antecipar a perda de autonomia, respondendo melhor às exigências das pessoas idosas em termos de 

habitação, transportes, vida social e cívica, e, ao fazê-lo, prevenir e combater o isolamento. 

2. Adaptar a sociedade ao envelhecimento através de medidas em matéria de habitação, incluindo a renovação 
dos alojamentos residenciais para uma vida independente e o incentivo às pessoas idosas para se 

envolverem em atividades de voluntariado. 

3. Apoiar as pessoas idosas que enfrentam a perda de autonomia para lhes permitir permanecer em casa o 

máximo de tempo possível. Além disso, são abrangidos pela lei um "subsídio de independência pessoal" e 

medidas de apoio a cuidadores informais. 

 
Plano de Ação Nacional para a Demência (Dinamarca) 

 
Em 2018, a Dinamarca lançou o "Plano de Ação Nacional 2025", que estabelece metas globais para 2025 em termos 

dos cuidados de pacientes com demência. O objetivo é i) criar um país amigo da demência, sublinhando a importância 

de ter vidas dignas e seguras; ii) assegurar tratamento e cuidados para pessoas com demência baseados nas 

necessidades individuais, com enfoque na prevenção, melhores evidências e mais investigação; e iii) assegurar o 

envolvimento ativo dos cuidadores e um maior acesso a apoio. O plano visa criar 98 municípios amigos da demência 
com o apoio de 23 iniciativas que incidem sobre: diagnóstico precoce e melhor qualidade de avaliação diagnóstica e 

cuidados médicos; melhor qualidade de assistência e reabilitação; apoio e aconselhamento a cuidadores de pessoas 

com demência; sociedade amiga da demência; e melhor educação e investigação. 

 
Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas (Bélgica) 

 
Em resposta ao envelhecimento populacional, a cidade de Bruxelas tem investido desde 2016 no desenvolvimento de 

uma política destinada a lidar com o envelhecimento populacional e as pessoas idosas. Como membro da Rede Global 

de Cidades e Comunidades 
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Amigas das Pessoas Idosas da OMS, a cidade iniciou consultas e identificou uma série de prioridades incluindo: 
abertura de uma "casa para seniores", melhoria dos espaços públicos, reforço do acesso aos serviços sociais, atenção 

extra às pessoas idosas frágeis, desenvolvimento de políticas sobre habitação para idosos, bem como reforço da 

participação das pessoas idosas na elaboração de políticas. 

Fonte: Notas Nacionais 
 
 

Exemplos de promoção da integração do envelhecimento a nível local 
 

Quadro das Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas da OMS 
 

Numa comunidade amiga das pessoas idosas, as políticas, serviços e estruturas relacionados com o ambiente físico e 

social são concebidos de modo a apoiar as pessoas idosas e permitir-lhes "envelhecer ativamente", ou seja, viver em 

segurança, gozar de boa saúde e participar plenamente na sociedade. O Quadro das Cidades Amigas das Pessoas 

Idosas da OMS e as Orientações fornecem um instrumento útil para a colaboração intersetorial e a reflexão conjunta 

entre setores a nível comunitário. Informado pela abordagem da OMS sobre o envelhecimento saudável e ativo, o 

objetivo do quadro da OMS é apoiar as comunidades e cidades a tornarem-se mais amigas das pessoas idosas, 

respondendo às necessidades da população em envelhecimento, bem como a tirar partido do potencial das pessoas 

idosas. 

O quadro da OMS propõe oito áreas interligadas que podem ajudar a identificar e a ultrapassar obstáculos ao 

bem-estar e à participação das pessoas idosas no ambiente urbano. Estas são: i) comunidade e cuidados de saúde; 

ii) transportes; iii) habitação; iv) participação social; v) espaços exteriores e edifícios; vi) respeito e inclusão social; vii) 

participação cívica e emprego; e viii) comunicação e informação. 

A abordagem assenta no estabelecimento de um grupo diretor que coordena e reúne diferentes intervenientes à volta 

da mesa, incluindo líderes comunitários eleitos. Além disso, baseia-se num processo participativo no qual as pessoas 

idosas e os seus representantes estão diretamente envolvidos. 

Em 2010, a OMS criou uma Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas para reunir cidades e 

comunidades empenhadas em tornar-se mais amigas das pessoas idosas, de modo a facilitar a troca de informações, 

recursos e melhores práticas. 

A Década do Envelhecimento Saudável também promove cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, 

assegurando que as comunidades fomentem as capacidades das pessoas idosas e permitindo-lhes ser incluídas, 

participar e contribuir nas suas comunidades, mantendo ao mesmo tempo a sua autonomia, dignidade, saúde e bem-

estar. 

A OMS Europa desenvolveu módulos para orientar o desenvolvimento de ambientes amigos das pessoas idosas, 

incluindo ferramentas de monitorização e avaliação, bem como modelos de planos de ação municipais sobre ambientes 

amigos das pessoas idosas. 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-

afee/modules-of-a-guide-for-age-friendly-environments-in-europe  

 
Comunidades amigas das pessoas idosas (Canadá) 

 
É fornecida orientação específica pelo Governo Federal canadiano para melhorar as comunidades amigas das pessoas 

idosas nas províncias e territórios do Canadá. Os recursos online fornecem apoio à implementação do modelo de 

comunidades amigas das pessoas idosas, bem como à avaliação dos esforços utilizando um conjunto de indicadores 

para medir o progresso. Para ajudar as comunidades, foram desenvolvidos "Marcos Pan-Canadianos de Comunidades 

Amigas das Pessoas Idosas", descrevendo os passos que uma comunidade deve seguir para aplicar com sucesso o 
modelo de "Comunidades Amigas das Pessoas Idosas". As comunidades que demonstraram ter cumprido pelo menos 

três marcos de comunidades amigas das pessoas idosas podem ser reconhecidas pela sua província ou território como 

estando oficialmente no caminho para se tornarem amigas das pessoas idosas. Podem também procurar o 

reconhecimento da Agência de Saúde Pública do Canadá e da Organização Mundial de Saúde. 
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Exemplos de práticas de sensibilização 

Na região da UNECE, são praticados vários tipos de esforços de sensibilização. Seguem-se exemplos de iniciativas que 
visam aumentar a sensibilização do público em geral, ou sobre um tema específico, enquanto outras visam aumentar a 
sensibilização para ajudar a integrar o envelhecimento a nível local. 

 
Exposição "O que é ser velho, afinal?" (Alemanha) 

 
Um concurso de fotografia e vídeo foi organizado pelo Ministério Federal Alemão da Família, Terceira Idade, Mulheres e 
Juventude, centrando-se na forma como o envelhecimento é compreendido e interpretado. A exposição intitulada "O 
que é ser velho, afinal?" teve como objetivo abordar questões como: em que idade se é velho? Até que idade somos 
jovens? Como é realmente a vida na velhice? Os resultados foram incluídos numa publicação que lançava luz sobre 
temas como o envelhecimento ativo e aspetos geracionais. 

 
Campanha de sensibilização sobre a violência contra as pessoas idosas (República Checa) 

 
Na República Checa, a Zivot 90 – uma ONG dedicada à questão dos maus-tratos a pessoas idosas – realizou uma 
campanha contra a violência e os maus-tratos a pessoas idosas. Com o apoio do Ministério do Trabalho e dos Assuntos 
Sociais, a campanha visava aumentar a sensibilização, reforçar a capacidade de reconhecer diferentes formas de 
maus-tratos entre o público em geral, e dar a conhecer os serviços de apoio existentes. A campanha incluiu entrevistas 
nos meios de comunicação, comunicados de imprensa, anúncios nos meios de comunicação, outdoors e faixas, bem 
como informações divulgadas através das redes sociais. Foi lançada no Dia Internacional do Idoso, em 2012. 

Fonte: Notas Nacionais 
 
 

Exemplos de estruturas institucionais para a integração do envelhecimento 

Várias estruturas institucionais para a integração do envelhecimento foram iniciadas em toda a região da UNECE. 
Alguns países nomeiam um coordenador nacional ou criam uma unidade dentro de um ministério principal que pode 
ajudar a impulsionar esforços estratégicos e atividades relacionados com o envelhecimento. Dependendo da estrutura 
governamental, níveis de descentralização, divisão de responsabilidades e/ou existência ou inexistência de esforços 
estratégicos e planos de ação, estas estruturas assumem várias formas: 

 
Envelhecimento Ativo e Cuidados Comunitários (Malta) 

 
Um exemplo de uma estrutura institucional permanente que visa abordar holisticamente o envelhecimento é o conselho 
"Envelhecimento Ativo e Cuidados Comunitários" de Malta. Esta entidade é responsável pelos serviços comunitários e 
instalações de cuidados a longo prazo para pessoas idosas. Adotou também as recomendações da Política Estratégica 
Nacional para o Envelhecimento Ativo: Malta 2014-2020 no seu plano estratégico. Colaboração e programas são 
levados a cabo com outros ministérios cuja pasta tem impacto no bem-estar das pessoas idosas, especialmente o 
Ministério da Educação e Emprego, o Ministério da Justiça, Igualdade e Governação, o Gabinete do Vice-Primeiro 
Ministro e o Ministério da Saúde. 

 
Coordenação a nível central e subnacional (Áustria, Dinamarca, Alemanha) 

 
Na Áustria, a "Unidade sobre Políticas de Envelhecimento, Demográficas e de Voluntariado" funciona de forma 
coordenada com vários ministérios de tutela, incluindo aqueles responsáveis pela saúde, ciência, tecnologia, mobilidade 
e educação. A nível subnacional, unidades semelhantes direcionadas para o envelhecimento são responsáveis pelas 
prioridades relacionadas com o envelhecimento. Em 1998, foi criado um Conselho Consultivo para a Terceira Idade 
presidido pelo Ministro do Trabalho, Assuntos Sociais, Saúde e Proteção do Consumidor. O Conselho é composto por 
representantes de todos os ministérios federais, parceiros sociais, províncias e organizações de terceira idade a nível 
provincial e comunitário. 
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Na Dinamarca, o envelhecimento está integrado tanto a nível nacional como subnacional. A nível nacional, o Ministério 
da Saúde coordena o acompanhamento do MIPAA. Contudo, uma vez que a maior parte da prestação de serviços 

sociais se dá a nível local, é atribuído um forte papel aos governos subnacionais. 

Na Alemanha, a integração do envelhecimento é implementada através de uma estrutura institucional a nível nacional, 

regional e local. A nível nacional, três direções-gerais do Ministério Federal da Família, Terceira Idade, Mulheres, 

Juventude trabalham em assuntos relacionados com o envelhecimento: i) Mudanças Demográficas, ii) Terceira Idade, e 

iii) Bem-estar Social. O Ministério é também responsável pela coordenação e implementação do MIPAA. A nível 

subnacional,16 "Länder" têm ministérios coordenadores que monitorizam e avaliam a implementação da ação nos 

respetivos "Länder". O contributo dos "Länder" e das partes interessadas para a revisão do MIPAA é também 

assegurado. 

 
Responsabilidades partilhadas em todos os níveis do governo (Canadá) 

 
No Canadá, no âmbito do governo federal, o Secretariado das Políticas de Terceira Idade e Pensões do Departamento 

de Emprego e Desenvolvimento Social do Canadá é o ponto focal dos esforços federais relacionados com as pessoas 

idosas, dedicado a dar maior visibilidade às questões da terceira idade e a desenvolver uma abordagem colaborativa ao 

desenvolvimento de políticas e programas para um número cada vez maior de pessoas idosas, à medida que a 

população do Canadá vai rapidamente envelhecendo. O Secretariado das Políticas de Terceira Idade e Pensões 

desempenha um papel na integração do envelhecimento através do seu apoio ao ministro responsável pela pasta da 

terceira idade. O Fórum de Ministros Federais, Provinciais e Territoriais Responsáveis pela Terceira Idade é um órgão 

intergovernamental que se reúne regularmente para discutir questões importantes para as pessoas idosas, partilhar 

informações sobre o bem-estar dos idosos e realizar iniciativas para promover questões de interesse comum. O 

Secretariado das Políticas de Terceira Idade e Pensões apoia o Conselho Nacional da Terceira Idade, que foi criado em 

2007 para aconselhar o Governo do Canadá sobre questões que interessam aos idosos. 

Fonte: Notas Nacionais 
 

Estabelecimento de um Provedor do Idoso (Noruega) 
 

No final de 2020, foi estabelecido um Provedor do Idoso. O provedor é regulado pela Lei relativa ao Provedor do Idoso, 

assegurando a sua independência. O provedor é encarregado de promover os interesses, necessidades e situação das 

pessoas idosas em todas as áreas da sociedade. O provedor dará voz às pessoas idosas e será uma parte interessada 

independente em questões relacionadas com o envelhecimento. 

A Provedoria do Idoso está co-localizada, juntamente com o Centro para a Noruega Amiga da Pessoas Idosas, em 
Aalesund.  

Fonte: informações fornecidas pelo ponto focal nacional sobre o envelhecimento da Noruega 

 
Fase 5: Monitorização e Avaliação 

 

M&A a nível subnacional 

 
"Guia de Avaliação das Comunidades Amigas das Pessoas Idosas" (Canadá) 

 
O "Guia de Avaliação das Comunidades Amigas das Pessoas Idosas" desenvolvido pela Agência de Saúde Pública do 

Canadá fornece às comunidades informações práticas sobre como utilizar indicadores para medir o progresso e avaliar 

as suas iniciativas amigas das pessoas idosas. Comunidades Amigas das Pessoas Idosas são as comunidades que 

estão a tomar medidas para ajudar as pessoas idosas a permanecerem saudáveis, ativas e independentes, e a 

continuarem a dar contributos importantes à medida que envelhecem. O Guia centra-se na utilização de indicadores no 

planeamento, implementação e avaliação de iniciativas comunitárias amigas das pessoas idosas. Além de fornecer 

informações sobre como e por que razão a utilização de indicadores pode reforçar as iniciativas comunitárias amigas 

das pessoas idosas, oferece um menu de indicadores específicos e mensuráveis que são aplicáveis a oito áreas 
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da vida comunitária que estão a ser abordadas numa programação amiga das pessoas idosas. O Guia inclui também 

quatro outros indicadores que refletem os resultados esperados a longo prazo para os idosos em termos sociais e de 

saúde. O Guia fornece indicadores práticos e flexíveis que são complementados por ferramentas prontas a utilizar ou 

adaptadas, bem como ligações a informações para apoiar as avaliações da comunidade. Descreve os benefícios da 

avaliação e a forma como as comunidades podem aproveitar ao máximo os resultados da avaliação para reforçar e 

melhorar programas, aumentar o interesse da comunidade, atrair financiadores e satisfazer as suas necessidades. 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/alt-formats/pdf/indicators- indicateurs-

v2-eng.pdf 

 
Guia da OMS sobre a Medição da Adequação das Cidades às Pessoas Idosas: um Guia para a utilização de indicadores 
essenciais 

 
A OMS desenvolveu um conjunto de indicadores para monitorizar a adequação das cidades às pessoas idosas. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/203830/9789241509695_eng.pdf?sequence=1 
 
 

Exemplos de esforços de M&A 

Muitos países efetuam a monitorização de políticas e programas relacionados com o envelhecimento no contexto da 

revisão e avaliação do MIPAA/RIS, ou como parte das atividades regulares de elaboração de relatórios governamentais. 

Alguns países onde existem planos ou estratégias sobre o envelhecimento estabeleceram estruturas específicas de 

relatórios e monitorização. 

 
Monitorização da Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo (Irlanda) 

 
A implementação da Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo é monitorizada de forma contínua para assegurar 

que continua a refletir as necessidades e preferências das pessoas idosas. Um mecanismo para rever a implementação 

da Irlanda Saudável, uma iniciativa que visa melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas que vivem na Irlanda, é 

utilizado para monitorizar a Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo. Foram definidos um quadro robusto e 

níveis de indicadores. Foi iniciada a colaboração em todo o governo para identificar indicadores que foram incluídos 

num "quadro de resultados". Foi estabelecido um Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar, bem como um Fórum 

Anual do Envelhecimento Positivo, para refletir e avaliar os progressos da perspetiva das pessoas idosas e das suas 

organizações representativas. Um relatório anual é elaborado e apresentado ao chamado Comité de Políticas Sociais, 

que supervisiona a implementação da Estratégia Nacional de Envelhecimento Positivo. 

Fonte: ‘Positive Ageing – Starts Now!’, National Positive Ageing Strategy 2013, Irlanda 
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A integração do envelhecimento é uma estratégia, processo e esforço multidimensional de integração 
das questões do envelhecimento em todos os campos políticos e em todos os níveis políticos. As 
Orientações para a Integração do Envelhecimento fornecem aos decisores políticos sugestões sobre 
como avançar ou melhorar os seus esforços de integração, considerando o envelhecimento tanto de 
uma perspetiva social como de uma perspetiva individual do ciclo de vida. Baseiam-se na metodologia 
dos Roteiros para a Integração do Envelhecimento da UNECE e nas experiências nacionais adquiridas ao 
longo de cerca de 20 anos de implementação do Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o 
뀢 連逤ϼ Ƥ ʔ Ѡcimento (MIPAA) na região da UNECE. 

As Orientações descrevem cinco fases que apoiam os países no desenvolvimento de um Quadro 
Estratégico para a Integração do Envelhecimento. 

 Fase 1 - Início - descreve um conjunto de atividades preparatórias, que incluem a defesa da 
integração do envelhecimento, garantir o compromisso político, realizar uma análise e mapeamento 
das partes interessadas e a criação de uma equipa para o desenvolvimento do Quadro Estratégico. 

 Fase 2 - Análise - propõe realizar uma análise da situação e fazer um balanço exaustivo do contexto 
em termos de políticas, da situação em termos de dados e dos mecanismos de integração 
existentes. 

 Fase 3 - Visão e Direções - centra-se no desenvolvimento da direção estratégica do Quadro, 
apoiando a formulação de uma visão, metas, objetivos e resultados esperados para a integração do 
envelhecimento. 

 Fase 4 -  Identificação de Atividades - ajuda a definir atividades específicas para apoiar a integração 
do envelhecimento. A tónica é colocada na importância da instituição de um mecanismo de 
coordenação e na seleção de parceiros de implementação. 

 Fase 5 - Monitorização e Avaliação - sugere o estabelecimento de um mecanismo que ajuda a medir 
e avaliar o progresso ao longo do tempo, promovendo um ajuste e melhoria contínuos dos esforços 
de integração. 

Esta publicação destina-se, principalmente, aos funcionários governamentais responsáveis pelo 
desenvolvimento, coordenação e monitorização das políticas relacionadas com o envelhecimento tanto 
ao nível nacional como local. 
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