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Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa – EBAPI
Um caminho para o envelhecimento ativo, saudável, sustentável e cidadão
Processo de integração de políticas públicas para que
comunidades e cidades se tornem mais amigas da pessoa idosa

O envelhecimento no Brasil
População Total

Censo 2010

PNAD 2017

190,7 milhões

207,1 milhões

População Idosa

20,6 milhões

30,3 milhões

% de População
Idosa

10,8%

14,6%

A população idosa teve um crescimento de 9,7 milhões de
pessoas, chegando a cerca de 1,4 milhão por ano.

No Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, o número de pessoas idosas passa de 6 milhões
(22%), em um contexto de 26,9 milhões de famílias
inscritas.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
-

incremento médio de mais de 1 milhão de pessoas idosas a cada ano, a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);

-

A expectativa de vida ao nascer tem aumentado progressivamente (média de
75,8 anos/2016 e SC média 79,1 anos) IBGE/2010;

- SC se destaca como maior longevidade do país, com 3,2 anos acima da média
nacional o que tem relação com a qualidade de vida nos municípios catarinenses.
- SC apresenta uma população de 6.248.436 e uma população idosa de 656.913

http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/07/numero-de-idosos-vai-ultrapassar-o-de-criancas-em2035-em-sc-10517885.html#_=_
https://globoplay.globo.com/v/6899487/

Distribuição da população idosa
por município - proporção
(IBGE/Censo Populacional 2010)

Distribuição (absoluta)
da população idosa
inscrita no
Cadastro Único para
Programas Sociais do
Governo Federal, por
município.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, dez 2017.
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Base Teórico-Metodológica
Publicação que descreve um cenário
positivo para a qualidade de vida na
velhice, com recomendações de
políticas públicas.

Pilares:
Saúde,
Educação,
Participação e
Proteção/Segurança.

Princípios fundamentais:
“Protagonismo” do idoso, para que sua
voz seja sempre ouvida.
“Intersetoralidade” governamental e
social.

1.
2.

Proposta de aplicação prática do conceito de
Envelhecimento Ativo para orientar as cidades na
adaptação de suas estruturas e sistemas, de
modo a favorecer o envelhecimento ativo em
cada localidade.
Indica a avaliação da localidade pela população
idosa a partir de oito aspectos da vida social.

Avaliação organizada em dimensões:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

áreas de circulação e prédios públicos;
transporte;
moradia;
participação social;
respeito e inclusão social;
participação cívica e emprego;
informação e comunicação;
apoio comunitário.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Envelhecimento ativo: uma política de saúde / OMS, 2002. Tradução Suzana Gontijo. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.
Organização Mundial da Saúde (OMS). Guia Global: Cidade Amiga do Idoso. OMS: Genebra, 2008.

Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa
Foco na população idosa preferencial: inscrita no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Reconhecimento por meio de Certificado e Selos
entregues a cada etapa cumprida.
Orientação federal em parceria interministerial e
interinstitucional.
Fases e etapas a serem cumpridas.
1.
2.
3.
4.
5.

Adesão > Selo A
Plano Municipal > Selo P
Transformação em Lei > Selo Bronze
Execução de ações do Plano > Selo Prata
Execução de ações do Plano > Selo Ouro

Implementação baseada em:
1. Sistema de Adesão e Monitoramento,
2. Documento Técnico e Guia de Orientação,
3. Programa de Capacitação em Plataforma de EAD.

OPAS/OMS
Voltado à população idosa em geral.
Reconhecimento por meio de Certificado ao fim das etapas
cumpridas.
Orientação por profissionais da Opas e indicações no site da
OMS.
Etapas a serem cumpridas para recebimento do Certificado.
1.
2.
3.
4.
5.

Compromisso,
Envolvimento das pessoas idosas no programa,
Avaliação para criar linha de base,
Criação de Plano de Ação para 3 anos,
Identificação de indicadores e monitoramento.

Execução baseada no Guia OMS.

Referências para a realização de diagnóstico pela população idosa
Dimensões de avaliação de comunidades e cidades propostas pelo Programa da OMS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ambiente Físico;
Transporte e mobilidade urbana;
Moradia;
Participação;
Respeito e Inclusão Social;
Comunicação e Informação;
Oportunidades de Aprendizagem;
Saúde, Apoio e Cuidado;
Escolha Local

Base Conceitual
• “Desenvolvimento Humano” – ampliação da
liberdade de escolha e de realização do potencial.

• “Envelhecimento Saudável” – expansão da
capacidade funcional e do bem-estar.

• “Envelhecimento Ativo” – otimização de
oportunidades para a qualidade de vida.

• “Envelhecimento Cidadão” – possibilidades para o
pleno exercício de direitos.

• “Envelhecimento Sustentável” – garantia de bemestar a partir de direitos.

Base Legal
• Constituição Federal 1988 - Artigos 229 e 230
• Política Nacional do Idoso - Lei n.o 8.842 - 04/01/1994
• Estatuto do Idoso - Lei n.o 10.741 - 01/10/ 2003
• Política Nacional de Assistência Social /2004
• Política Nac. de Saúde da Pessoa Idosa - 19/10/2006

Construção por meio de Parcerias
Comissão Interministerial – articulação em reuniões
1.Direitos Humanos - Coordenação
2.Desenvolvimento Social (SNAS e SNPDH)
3.Saúde
4.Educação
5.Previdência
6.Transporte
7.Turismo
8.Trabalho
9.Cidades
10.Esporte
11.Cultura
12.Planejamento
13.Comunicações

Organização Pan Americana de
Saúde (Opas)/OMS representando
o Programa Global da OMS Cidades
e Comunidades Amigas do Idoso
e
Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas (PNUD) em atuação
conjunta para disseminar ODS

Conselho Nacional
dos Direitos da
Pessoa Idosa

DECRETO Nº 9.328, DE 3 DE ABRIL DE 2018
Institui a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa.
Art. 2º A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa tem como diretrizes:
I - o protagonismo da pessoa idosa;
II - o foco na população idosa, prioritariamente a inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo federal;
III - a orientação por políticas públicas destinadas ao envelhecimento populacional e a efetivação
da política nacional do idoso, e do Estatuto do Idoso;
IV - o fortalecimento dos serviços públicos destinados à pessoa idosa, no âmbito das políticas de
assistência social, de saúde, de desenvolvimento urbano, de direitos humanos, de educação e de
comunicação; e
V - a intersetorialidade e a interinstitucionalidade, mediante a atuação conjunta de órgãos e
entidades públicas e privadas e organismos internacionais na abordagem do envelhecimento e da
pessoa idosa.

DECRETO Nº 9.328, DE 3 DE ABRIL DE 2018

Estados
a) indicar o órgão responsável pela Estratégia;
b) indicar os servidores que participarão das capacitações;
c) auxiliar o Governo Federal na sensibilização, na mobilização e na capacitação dos Municípios
para a adesão e a implementação da Estratégia;
d) fornecer apoio logístico para a realização de capacitações presenciais de servidores e lideranças
Comunitárias nos Municípios;
e) apoiar tecnicamente, em conjunto com o Comitê Gestor da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa
Idosa e demais parceiros, os Municípios na elaboração do diagnóstico e do plano;
f) monitorar, em sistema próprio da Estratégia, a sua implementação, inclusive a partir da
verificação das políticas públicas, dos programas, das ações, dos serviços ou dos benefícios
implementados pelos Municípios;
g) identificar os Municípios que atendam aos critérios estabelecidos pelo Comitê Gestor da
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, com vistas a habilitá-los ao reconhecimento.

DECRETO Nº 9.328, DE 3 DE ABRIL DE 2018
Municípios
a) indicar o órgão responsável pela Estratégia;
b) indicar os servidores que participarão das capacitações;
c) divulgar as capacitações oferecidas, presenciais ou a distância, para as lideranças
comunitárias;
d) instituir o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa ou, quando já instituído,
mantê-lo ativo, de forma a garantir as condições para o exercício de suas competências
legais;
e) elaborar o diagnóstico e o plano;
f) executar as ações do plano; e
g) inserir informações em sistema próprio da Estratégia.

AÇÕES DA
ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA
Objetivo da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa:
“Fica instituída a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa para
incentivar as comunidades e as cidades a promoverem ações
destinadas ao envelhecimento ativo, saudável, sustentável e cidadão
da população, principalmente das pessoas mais vulneráveis.”
Decreto n.° 9.328, de 03 de abril de 2018.

1. Fases da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa - SISBAPI
Fase 01

Fase 02

Fase 03

Fase 04

Fase 05
Implementação
das ações

Planejamento
das ações

Selo Adesão

Selo Plano

Selo Bronze

SISTEMA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA
(SISBAPI)

Selo Prata

Selo Ouro

1. Fases da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa

Diagnóstico
Municipal
(subsídios para
o Plano
Municipal da
Estratégia)

Plano Municipal
da Estratégia

Fase 02
Selo Plano

Fase 02
Selo Plano

(definição de
ações a serem
implementadas)

Implementação
das ações

Fase 04
Selo Prata

Fase 05
Selo Ouro

2. Tipos de ações
A Estratégia apresenta 03 tipos de ações:

• Ações Obrigatórias;
• Ações Opcionais; e

Cada tipo pode ser classificado em:

• Prata; e
• Ouro.

• Ações Escolhas Locais.
PAINEL DO SISTEMA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA (SISBAPI)

Plano Municipal
da Estratégia
Ações, que
podem ou não
estar tipificadas
e classificadas.

Fase 02
Selo Plano

Fase 04 – Selo Prata

Fase 05 – Selo Ouro

Ações Obrigatórias Prata

Ações Obrigatórias Ouro

Ações Opcionais Prata

Ações Opcionais Ouro

Ações Escolhas Locais Prata

Ações Escolhas Locais Ouro

3. Ações Obrigatórias
São ações que todos os municípios que aderirem à Estratégia devem realizar,
independente do que for identificado no Diagnóstico Municipal.
A Estratégia apresenta lista de:

• 04 Ações Obrigatórias Prata
• 04 Ações Obrigatórias Ouro

= 08 Ações Obrigatórias

a serem implementadas pelos municípios.
Prata e Ouro referem-se sobretudo a momentos de implementação das ações, marcando
fases de reconhecimento (Selo Prata e Selo Ouro) pelo Governo Federal e parceiros pela
execução de ações.
As oito (08) Ações Obrigatórias da Estratégia são ações que os Ministérios parceiros da
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa indicaram como relevantes, considerando as
atuais políticas públicas de cada um dos setores (Direitos Humanos, Saúde, Assistência
Social e Desenvolvimento Humano).

3. Ações Obrigatórias
08 ações
04 Ações Obrigatórias Prata, 04 Ações Obrigatórias Ouro

Fase 04 – Selo Prata
1. Ação Obrigatória Prata
Realizar campanha de
comunicação baseada na
Convenção Interamericana sobre
a Proteção dos Direitos Humanos
dos Idosos.

Fase 05 – Selo Ouro
1. Ação Obrigatória Ouro

Fiscalizar as entidades de
atendimento à pessoa idosa,
conforme o art. 52 do Estatuto
do Idoso.

*Ações indicadas pelo Ministério de Direitos Humanos.

3. Ações Obrigatórias
08 ações
04 Ações Obrigatórias Prata, 04 Ações Obrigatórias Ouro

Fase 04 – Selo Prata
2. Ação Obrigatória Prata

Fase 05 – Selo Ouro
2. Ação Obrigatória Ouro

Elaborar Projeto para
implementar uma Linha de
Cuidado para Atenção Integral à
Saúde da Pessoa Idosa no SUS,
com base nas orientações
técnicas publicadas pelo
Ministério da Saúde.

Implementar a Linha de Cuidado
para a Atenção Integral à Saúde
da Pessoa Idosa no SUS,
organizada a partir das
necessidades de saúde da
pessoa idosa, identificadas por
meio da avaliação
multidimensional.

*Ações indicadas pelo Ministério da Saúde.

3. Ações Obrigatórias
08 ações
04 Ações Obrigatórias Prata, 04 Ações Obrigatórias Ouro

Fase 04 – Selo Prata
3. Ação Obrigatória Prata

Fase 05 – Selo Ouro
3. Ação Obrigatória Ouro

Realizar busca ativa das pessoas
idosas que têm direito ao
Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

Ter todas as pessoas idosas
que têm direito, recebendo o
Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

*Ações indicadas pela Secretaria Nacional de Assistência Social
(Ministério do Desenvolvimento Social).

3. Ações Obrigatórias
08 ações
04 Ações Obrigatórias Prata, 04 Ações Obrigatórias Ouro

Fase 04 – Selo Prata
4. Ação Obrigatória Prata
Aumentar a quantidade de
matrículas de pessoas idosas na
modalidade de educação de
jovens e adultos.

*Ações indicadas pela Secretaria
Nacional de Promoção do
Desenvolvimento Humano (Ministério
do Desenvolvimento Social).

Fase 05 – Selo Ouro
4. Ação Obrigatória Ouro
Inserir, nos currículos da educação
infantil e do ensino fundamental do
Sistema Municipal de Educação,
temas voltados ao processo de
envelhecimento, ao respeito e à
valorização da pessoa idosa, de
forma a eliminar o preconceito e a
produzir conhecimentos sobre a
matéria.

4. Ações Opcionais
São ações que os municípios que aderirem à Estratégia devem implementar para
responder às questões indicadas no Diagnóstico.
A Estratégia oferece um “CARDÁPIO DE AÇÕES” organizado por 08 dimensões que
alcançam a vida da pessoa idosa. As dimensões da Estratégia são as dimensões definidas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Guia Global: Cidade Amiga do Idoso,
adaptadas para a realidade brasileira.
DIMENSÕES GUIA GLOBAL:
CIDADE AMIGA DO IDOSO

DIMENSÕES ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ambiente Físico;
Transporte e mobilidade urbana;
Moradia;
Participação;
Respeito e Inclusão Social;
Comunicação e Informação;
Oportunidades de Aprendizagem;
Apoio, Saúde e Cuidado;
Escolha Local*.

*A dimensão Escolha Local é uma inovação da Estratégia e é
tratada de forma diferenciada, a ser detalhada a seguir.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Espaço Físico
1 - Construir calçadas acessíveis.
2 - Construir espaços públicos acessíveis.
3 - Instalar bancos (mobiliário urbano) nos percursos, praças e outros locais muito
utilizados pela população idosa.
4 - Instalar Pontos de Encontro Comunitários (mobiliário urbano para atividades físicas)
em espaços públicos.
5 - Instalar iluminação pública nos percursos (calçadas), praças e outros locais com
possibilidade de uso à noite pela população idosa.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Transporte e Mobilidade Urbana
1 - Assegurar a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos a
partir dos 65 anos.
2 - Assegurar a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos a
partir dos 60 anos.
3 - Garantir a existência de transporte acessível, gratuito, para deslocamento da população
idosa de uma localidade para outra, para receber benefícios, salários e ter acesso a outros
serviços públicos, não existentes em sua localidade.
4 - Capacitar os funcionários dos serviços de transporte público (coletivo e individual).
5 - Instalar/manter sinalização de assentos prioritários para as pessoas idosas no transporte
público municipal (ônibus, metrô, trem, barca).

4. Ações Opcionais
Dimensão: Transporte e Mobilidade Urbana
1 - Conscientizar a população sobre o direito de prioridade das pessoas idosas em assentos no
transporte público.
2 - Garantir a acessibilidade dos transportes coletivos, preferencialmente com pisos baixos e sem
escadas (no caso do transporte coletivo público rodoviário urbano e semi-urbano), nos municípios com
serviço de transporte público urbano.
3 - Ampliar o número de pontos de ônibus acessíveis, preferencialmente cobertos, com bancos e
espaço para cadeira de rodas, ou construir onde não existir.
4 - Aperfeiçoar a sinalização de veículos de transporte público, estações, pontos de ônibus, espaços
públicos, de forma adequada à leitura e compreensão de horários e trajetos.

5 - Elaborar Plano de Mobilidade Urbana (municípios com mais de 20.000 habitantes).

4. Ações Opcionais
Dimensão: Moradia
1 - Prover o serviço de fornecimento de Projeto-Padrão de Habitação Social com
quesitos de acessibilidade.

2 - Divulgar linhas de concessão de crédito para reforma de edificações residenciais
voltadas para adaptações que promovam acessibilidade.
3 - Divulgar a prioridade das pessoas idosas na aquisição de imóvel para moradia
própria em programas habitacionais (públicos ou subsidiados com recursos públicos) e
garantir a reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais para atendimento às
pessoas idosas.
4 - Realizar campanhas sobre acessibilidade e segurança em casa.
5 - Realizar campanhas sobre como economizar água, gás, eletricidade e assuntos
similares.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Participação
1 - Criar o Fundo Municipal da Pessoa Idosa.
2 - Promover eventos com atividades intergeracionais, esportivas, recreativas, culturais
de interesse de pessoas idosas, em lugares diversos.
3 - Garantir a participação da pessoa idosa em conselhos de controle social, como
Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde, Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
4 - Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e qualificar seus
conselheiros.
5 - Disseminar informação sobre os Serviços de Convivência e de Fortalecimento de
Vínculos disponíveis no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
6 - Estimular a manutenção e a ampliação de vínculos sociais (amigos, vizinhos,
profissionais), além dos vínculos familiares.
7 - Articular localmente órgãos e programas ligados à inclusão laboral, como SINE,
Sistema S, Assistência Social, PRONATEC etc, com enfoque na qualificação e
empregabilidade da pessoa idosa, para incentivar a recolocação e manutenção do
trabalhador que envelhece no mercado de trabalho.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Respeito e Inclusão Social
1 - Disseminar as prioridades dispostas na Lei n.° 10.048/2000 e a Lei n.° 10.741/2003,
inclusive a prioridade especial (para os maiores de 80).
2 - Articular localmente órgãos responsáveis por combate à violação de direitos da
pessoa idosa, como ouvidorias, Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacias
etc.
3 - Estruturar localmente a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa (RENADI) para articular os órgãos governamentais e não-governamentais locais
que promovam políticas públicas intersetoriais destinadas à população idosa, incluindo a
participação da sociedade civil e de conselhos.
4 - Realizar campanhas educativas de prevenção de violência contra a pessoa idosa e
divulgar serviços de acolhimento e tratamento das denúncias referentes à violação de
direitos da pessoa idosa, como Dique 100, Disque 180, Proteja Brasil.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Respeito e Inclusão Social
5 - Implementar ou ampliar serviços de acolhimento e tratamento das denúncias
referentes à violação de direitos da pessoa idosa.
6 - Implementar programas e projetos pedagógicos interdisciplinares com o tema
envelhecimento humano.
7 - Promover ações de segurança alimentar voltadas para as pessoas idosas.
8 - Disseminar a informação sobre a importância e exigência legal da notificação de
violências interpessoais e autoprovocada nos serviços de saúde e sobre a
obrigatoriedade de comunicar os órgãos citados no Art. 19 do Estatuto do Idoso.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Comunicação e Informação
1 - Favorecer o acesso da população idosa à internet, ao uso de computadores e
celulares e outras tecnologias digitais.

2 - Divulgar assuntos críticos de interesse da população idosa: Estatuto da Pessoa
Idosa; Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Benefício de
Prestação Continuada (BPC), serviços e benefícios oferecidos pelos CRAS e CREAS.
3 - Divulgar as oportunidades para atividades formativas e informativas voltadas para
a população idosa.
4 - Divulgar as atividades culturais e de lazer locais e divulgar a meia-entrada (no
mínimo 50%) e a prioridade em iniciativas artísticas, culturais e turísticas municipais.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Oportunidades de Aprendizagem
1 - Promover atividades formativas e informativas destinadas às pessoas idosas, como
a alfabetização.
2 - Desenvolver projetos de inclusão digital e socialização das pessoas idosas.
3 - Desenvolver planos de educação continuada para requalificação profissional da
pessoa idosa.
4 - Estimular e/ou promover o compartilhamento de habilidades e práticas, como,
reparos caseiros, jogos de tabuleiro, receitas culinárias, costura, outros (aprendizagem
não-formal).
5 - Promover cursos de educação financeira (orçamento e investimento pessoal e
familiar) ou outros cursos de empoderamento da pessoa idosa em áreas diversas.
6 - Favorecer a estimulação e o aumento da capacidade cognitiva da pessoa idosa.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Saúde, Apoio e Cuidado
1 - Realização de atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos.

2 - Realizar a divulgação da ficha de notificação compulsória de violência.
3 - Divulgar e incentivar o calendário de vacinação para a maior adesão das pessoas
idosas às campanhas.
4 - Disseminar informação sobre a distribuição gratuita de preservativos, lubrificantes
e medicamentos disponibilizados pelo SUS e de insumos com co-participação como as
fraldas geriátricas.
5 - Realizar a adesão junto ao Ministério da Saúde à Caderneta de saúde da pessoa
idosa.
6 - Divulgar informações sobre cursos e aplicativos sobre saúde da pessoa idosa
ofertados gratuitamente pelo Ministério da Saúde.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Saúde, Apoio e Cuidado
7 - Implementar ações para melhorar a qualidade do atendimento, em todos os níveis
de atenção, considerando as diretrizes do programa Humaniza SUS.
8 - Inclusão da pessoa idosa no Cadastro Único.
9 - Inclusão da pessoa idosa no Programa Bolsa Família.
10 - Inclusão da pessoa em Programas de Benefícios Eventuais.
11 - Inclusão da pessoa idosa em Serviços de Convivência.
12 - Inclusão de membros da família da pessoa idosa em idade laboral no Programa
AcesSuas Trabalho.

4. Ações Opcionais
Dimensão: Saúde, Apoio e Cuidado
13 - Atendimento de pessoas idosas em situação de negligência, violência e violação
de direitos nos CREAS.
14 - Inclusão da pessoa idosa em Serviços Centro-Dia de Proteção e Cuidados.
15 - Inclusão da pessoa idosa, com demanda para acolhimento, em Serviços de
Acolhimento.

16 - Reordenação dos Serviços de Acolhimento para as pessoas idosas, conforme
orientações técnicas.
17 - Atendimento da pessoa idosa em situação de rua nos CREAs ou nos Centros Pop.

5. Ações Escolhas Locais
Ações que o Município se propõe a implementar em resposta ao que foi identificado
no Diagnóstico. São ações definidas pelo Município, com descrição/especificação
totalmente livre.
As Ações Escolhas Locais dão espaço para atendimento de determinadas especificidades
locais que não são respondidas pelas Ações Obrigatórias ou pelas Ações Opcionais da
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa.
Devem ser indicadas:
•
•

02 Ações Escolhas Locais Prata
02 Ações Escolhas Locais Ouro

= 04 Ações Escolhas Locais

Importante: O Município pode decidir usar Ações Opcionais ainda não escolhidas (de
qualquer dimensão) como Ações Escolhas Locais.

5. Ações Escolhas Locais
1. Ação Escolha Local Prata
O Município vai apresentar uma
ação.

2. Ação Escolha Local Prata
O Município vai apresentar uma
ação.

1. Ação Escolha Local Ouro
O Município vai apresentar uma
ação.

2. Ação Escolha Local Ouro
O Município vai apresentar uma
ação.

Resumo Tipos de Ações

Fase 04 – Selo Prata

Fase 05 – Selo Ouro

04 Ações Obrigatórias Prata

04 Ações Obrigatórias Ouro

04 Ações Opcionais Prata

04 Ações Opcionais Ouro

02 Ações Escolhas Locais Prata

02 Ações Escolhas Locais Ouro

10 = Total (mínimo) de Ações Prata

10 = Total (mínimo) de Ações Ouro

8. Quais informações sobre as ações que irá
implementar o Município deve apresentar no SISBAPI?
Primeiro momento:
Ações Obrigatórias

Ações Opcionais

Ações Escolhas Locais

Descreva aqui a ação a ser
executada:
Data de início:
Data de conclusão:

Faça uma descrição breve
da ação:
Data de início:
Data de conclusão:

Anexe aqui o seu
Comprovante de
Execução:

Anexe aqui o seu
Comprovante de
Execução:

Anexe aqui o seu
Comprovante de
Execução:

Parecer do
CMDDPI.

Parecer do
CMDDPI.

Parecer do
CMDDPI.

-

Segundo momento:

Lembrete! No SISBAPI, as 08 AÇÕES OPCIONAIS e as 04 AÇÕES
ESCOLHAS LOCAIS devem ser classificadas em PRATA e OURO!

9. Do Diagnóstico Municipal à Comprovação de
Implementação de uma Ação Opcional – um exemplo simplificado

1.

Diagnóstico
Municipal

Plano
Municipal da
Estratégia

Selo Plano

Selo Plano

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

Implementação
das Ações
Selo Prata
Selo Outro

Identificou-se por meio do Diagnóstico Municipal feito com a população idosa que muitas
pessoas idosas evitam se deslocar a pé no centro da cidade por se sentirem inseguras em
relação às calçadas desta área, estando estas em condições muito precárias (irregulares,
desniveladas, esburacadas). Várias pessoas idosas relataram ter, inclusive, já caído na rua.
Dados da Secretaria Municipal da Saúde também indicam que é alto o percentual de pessoas
idosas que caem nas calçadas do município, em especial nesta área central, como informado
pelas pessoas idosas.

9. Do Diagnóstico Municipal à Comprovação de
Implementação de uma Ação Opcional – um exemplo simplificado

Como proceder?
O município observa as Ações Opcionais da Estratégia. A

Ação Construir Calçadas Acessíveis
Dimensão Ambiente Físico
responde ao problema (fragilidade) identificado.
Apresentação da Ação Construir Calçadas Acessíveis:
• Plano Municipal da Estratégia
• Sistema Brasil Amigo da Pessoa Idosa (SISBAPI).

9. Do Diagnóstico Municipal à Comprovação de
Implementação de uma Ação Opcional – um exemplo simplificado
Informações que a Estratégia apresenta sobre a Ação Construir Calçadas Acessíveis:
AÇÃO: CONSTRUIR CALÇADAS ACESSÍVEIS
(Dimensão Ambiente Físico)
Como fazer:
Identificar no território municipal áreas muito usadas pela população idosa. Considerar as
áreas centrais (em regra, as mais usadas), áreas periféricas, assentamentos precários
(inclusive favelas). Nestes locais, construir (implementar projetos urbanísticos) calçadas
acessíveis.
Legislação/ Normas Técnicas/ Documentos de Referência:
•
•
•
•
•
•

Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003 - art. 3.°, art. 10, art. 20)
Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015)
Lei da Acessibilidade (Lei n.º 10.098/2000)
Decreto n.º 5.296/2004 (regulamenta a Lei da Acessibilidade)
Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001 - art. 41, §3.°)
ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos
• outros

9. Do Diagnóstico Municipal à Comprovação de
Implementação de uma Ação Opcional – um exemplo simplificado
2. PLANO MUNICIPAL DA ESTRATÉGIA
Por meio do planejamento de implementação da Ação Construir Calçadas Acessíveis
(Dimensão Ambiente Físico), o Município pode tratar a questão identificada no Diagnóstico.
Objetivo

Dimensão

Ação

Atividade
Específica da Ação

Metas

[...] Promover o
Ambiente Físico
uso da área central
pela população
idosa [...],
deslocamentos
seguros a pé [...]

Construir Calçadas
Acessíveis.

Projeto e obra de
acessibilidade
urbanística na área
central, delimitada
pelas ruas A e B e
as Av. X e Y. [...]

Construir 10.000
metros lineares de
calçadas
acessíveis.

Prazo

Executor

Parceiros

Indicadores de
Resultados

Outros

Dezembro 2020.

Secretaria
Municipal de
Obras.

Secretaria
Municipal de
Planejamento
Urbano.

Metros lineares de
calçadas
acessíveis.

Os itens a serem solicitados
estão em fase de definição!

9. Do Diagnóstico Municipal à Comprovação de
Implementação de uma Ação Opcional – um exemplo simplificado
3.

SISBAPI

Por meio do planejamento de implementação da Ação Construir Calçadas Acessíveis
(Dimensão Ambiente Físico), o Município pode tratar a questão identificada no Diagnóstico.
A Ação deve necessariamente ser classificada em PRATA ou OURO no SISBAPI.
Primeiro momento:

Ação Opcional Ouro
Ação: Construir Calçadas Acessíveis.
Descreva aqui a ação a ser executada:
[...] Pelas questões identificadas no Diagnóstico Municipal, que indicam que a
população idosa do município evita se deslocar a pé na área central da cidade [...]

Data de início: junho de 2020.
Data de conclusão: dezembro de 2020.

9. Do Diagnóstico à Comprovação de
Implementação de uma Ação Opcional – um exemplo simplificado
Segundo momento:
3. COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DA AÇÃO NO SISBAPI –
Independente do tipo de ação, devem ser anexadas no SISBAPI informações suficientes para
comprovar que a ação foi executada.
No exemplo simplificado, o Município pode apresentar:

•
•
•
•
•

Memorial Descritivo da Obra;
Anotações de Responsabilidade Técnica da Obra;
Relatório de término de obra;
fotos do local da intervenção;
Reportagens publicadas sobre o assunto (jornais, internet, outros).

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão de controle social local,
faz um parecer e anexa no SISBAPI, confirmando a ação executada.

Parecer do
CMDDPI.

Confirmação que o
Município executou as
ações como informado.

Departamento de Atenção ao Idoso
Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano
Ministério do Desenvolvimento Social
bapi@mds.gov.br

Coordenadoria Estadual do Idoso
(48) 3664-0737
(48) 9 9931-3448
coordenadoriadoidoso@sst.sc.gov.br

