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Programas e ações da DPEI para 
uma Belo Horizonte amiga da 

Pessoa idosa



Envelhecer é um processo que se inicia na concepção e 
nos acompanha todos o dias  de nossas vidas.



Introdução

População 60+ com relação ao total da população brasileira segundo o IBGE

(*) De acordo com uma pesquisa de universidades norte-americanas em parceria com a Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) a expectativa de vida do brasileiro foi reduzida, em média, 1,94 anos – regredindo a patamares vistos em
2013, por conta da Pandemia COVID 19
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Introdução

No município de Belo Horizonte, a participação da população idosa saltou de 9,5% para 14,2%, no
período de 2005 à 2015;
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Introdução

Dados apresentados pela UFMG/CEDEPLAR sobre a população idosa de BH, em outubro 2020:
626.750 pessoas acima 60 anos (23,6%), com projeções para 2030 de 782.749 pessoas acima de
60 anos (30,2%)

626.750 782.749



Não é razoável que tantos esforços sejam feitos para prolongar 
a vida humana, se não forem dadas condições adequadas para 
vivê-la. 

(Marcelo Salgado)



As pessoas idosas são cidadãs, devendo 
ser assim consideradas; devem ter seus 
direitos garantidos e preservados. Mas 
isso só será possível quando a exclusão, 
vivida por muitos idosos, transformar-se 
em inclusão. Estar incluído quer dizer 
pertencer e participar; significa falar e ser 
ouvido. 



´Políticas públicas de atenção integral à pessoa idosa;

´Sociedade inclusiva – tratar o envelhecimento como bônus;

´Serviços e produtos adequados ao novo consumidor;

´Ambientes que permitam múltiplas habilidades funcionais;

´Proteção dos direitos humanos.

Desafios do envelhecimento populacional



Desafios da Pirâmide Etária

A DPEI Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa tem como diretrizes
a promoção e potencialização de ações voltadas na articulação, na
valorização, no respeito e no cuidado com a pessoa idosa, na defesa
do envelhecimento digno e na efetivação dos três pilares para a
promoção da cidadania e dos direitos e valorização da pessoa Idosa.



Os três pilares:

O Pilar Belo Horizonte, 
rumo à Cidade Amiga 

da Pessoa Idosa.

O Pilar do Envelhecimento 
saudável apoiado na Década 
do Envelhecimento Saudável 

(2021 – 2030) e o 
reconhecimento da pessoa 
idosa como protagonista de 

sua história.

O Pilar  focado  no 
Enfrentamento do 

Preconceito que gera 
tanta violência contra a 

pessoa idosa, o 
idadismo.



Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa - EBAPI

BH já vem buscando ser uma cidade amiga das pessoas idosas há 
alguns anos. Em janeiro de 2020, fez a adesão ao EBAPI.

O programa foi criado para incentivar a promoção de ações 
destinadas ao envelhecimento ativo, saudável, sustentável e 
cidadão da população idosa.



A formação pretende fomentar uma discussão 
inicial para a preparação da elaboração do 
Plano Municipal do Envelhecimento de Belo 
Horizonte ( já vem sendo trabalhado desde 
2020) e teve início em agosto de 2021. As 
Trilhas serão compostas por diferentes 
temáticas que irão discutir a cidade sob a ótica 
do envelhecimento.

Trilhas para uma Belo Horizonte amiga da pessoa idosa



Com a Pandemia e o consequente afastamento social....

Tivemos que rever conceitos e responder imediatamente o que poderíamos fazer 
para apoiar os idosos.

Como vencer todas as incertezas que nos trouxeram o Isolamento social?

Como poderíamos enfrentar e superar tais incertezas?



Ações durante a pandemia

No final do mês de Março de 2020, logo no início da pandemia, a nossa primeira
preocupação era como poderíamos manter um contato permanente e imediato
com a maioria dos idosos, com informação e apoio.



• Mudança de Hábitos, novos comportamentos.

• A quebra do (pré) conceito sobre interação virtual com os idosos.

Novos conceitos



Grupo de Whatsapp:
DPEI Encontro Marcado

• Foi o Primeiro grupo criado já no final de Março como 
uma iniciativa até então inédita  de um grupo de 
convivência de idosos virtual.

• Possui uma dinâmica de um encontro semanal às 
sextas feiras de 14:00 as 16:00h.

• Há um pouco de tudo, poesias, mensagens, boa 
informação, vídeos reflexivos, qual é a música



Fórum Municipal Ampliado de Direitos da Pessoa Idosa, de forma virtual, com a
expressiva participação dos idosos de Belo horizonte.

O Fórum é um espaço dedicado à interlocução e diálogo do público Idoso de Belo
Horizonte com as políticas voltadas à Pessoa Idosa.

Outras formas de Conexão e interação





Outubro Prateado



Os diversos canais de interação criados pela equipe da DPEI Trouxeram a 
importância de diferentes ações de interatividade que puderam   amenizar 

o sentimento de isolamento e solidão da pessoa idosa.



Onde queremos chegar

• Garantir a articulação entre as políticas públicas e fortalecer o sistema de 
garantia de direitos;

• Ampliar a oferta de serviços qualificados;
• Colaborar na construção de uma cidade para todas as idades;
• Tornar-se referência na promoção do envelhecimento saudável para as 

pessoas idosas, fortalecendo  a participação, a independência e  a dignidade;
• Enfrentar e criar mecanismos contra o idadismo.



Ações de Valorização do servidor 60+

Comemorando o Outubro
Prateado, mês de Valorização
da Pessoa Idosa, período
marcado pelo reconhecimento
mundial das pessoas 60+, e
ainda no mês que se
comemora o dia do servidor
público municipal. A Secretaria
Municipal de Assistência
Social, Segurança Alimentar e
Cidadania entregou o
certificado de reconhecimento
pelo trabalho e missão na
SMASAC dos servidores 60+.



Prêmio Vidas Idosas Importam



Prêmio Pró Longevidade



No Brasil, a quem compete lutar pelo 
envelhecimento com dignidade?



SOCIEDADE

FAMÍLIAPODER
PÚBLICO 
(MS, SES/SMS)



Nos próximos 30 anos, de cada quatro brasileiros, 
um terá mais de 60 anos. Estas pessoas estão aqui: 

os velhos do presente e do futuro do Brasil.
Não é a passagem do tempo que torna tão difícil 
envelhecer, mas sim o preconceito de idade e a 

cultura do descarte.
Torna-se urgente ressignificar a velhice.

Lembre-se:



Muito Obrigada!

Renata Martins – Diretora
Luciana Mariano – Assessora

Equipe DPEI
dpei@pbh.gov.br 

Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa de BH


