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Programa São Paulo Amigo do Idoso

O Programa abrange ações intersecretariais voltadas à
proteção, educação, saúde e participação da
população idosa do Estado, que para envolver os
diversos setores da sociedade criou o Selo Amigo do
Idoso, uma certificação que será oferecida a
municípios, órgãos estaduais da Administração Direta
e Indireta, e entidades públicas e da sociedade civil
que desenvolvam ações dentro dos quatro pilares do
envelhecimento ativo: autonomia, independência,
qualidade de vida e expectativa de vida saudável.



Programa São Paulo Amigo do Idoso

Selo Amigo do Idoso.
Ações para obtenção.
Selo Inicial, Intermediário e Pleno.



Selo Inicial – Ações obrigatórias

-Criar o Conselho Municipal do Idoso
-Incluir ações para a garantia dos direitos dos
idosos nos Planos Municipais de Saúde e
Assistência Social
-Adequar/ampliar a cobertura vacinal dos idosos
-Implantar ações de promoção de saúde e
prevenção de quedas para idosos
-Implantar ações para garantir a acessibilidade
aos idosos no transporte público



Selo Inicial

-Realizar diagnóstico de gestão sobre as políticas
voltadas para o idoso
-Realizar diagnóstico com idosos do município



IDEA- IDOSO: Etapas Pré Oficinas:

- Elaboração do planejamento da oficina 
(mensuração dos custos, equipe e etapas)
- Apresentação para Secretária da SMADS
-Apresentação para o CMI
-Composição e capacitação da equipe de
aplicação do instrumento
-Organização do espaço necessário para a oficina
- Mobilização dos atores da rede e dos idosos
para o desenvolvimento das oficinas



IDEA- IDOSO: Etapas das Oficinas e Pós Oficinas

Acolhida dos participantes
Apresentação do Programa SP Amigo do Idoso e 
Selo Amigo do Idoso
Desenvolvimento da oficina com IDEA – Idoso
Desenvolvimento da oficina com IDEA – Gestor
Encerramento e analise das próximas etapas

Tabulação do instrumental e emissão de 
relatórios para SEADS e CMI.



IDEA- IDOSO: metodologia

O instrumental possui 10 questões das seguintes 
dimensões:
-Espaços abertos e residências
-Transporte
-Moradia
-Participação social
-Respeito e inclusão social
-Participação cívica e emprego
-Comunicação e informação
-Apoio comunitário e serviços de saúde



IDEA- IDOSO: resultados

-100 idosos participantes distribuídos em 05 
oficinas no território inclusive usuários 
(Programa Viva Leite, SCFV Instituto Reviver e 
Secretaria Municipal de Esporte -JORI)
- A aplicação do instrumental propicia espaços 
de discussão sobre os direitos da pessoa idosa.
-Reflexão sobre os papeis de cada ator para 
articular as políticas pública específica para o 
idoso.
-O desenvolvimento das oficinas proporciona o 
protagonismo do Idoso



IDEA- IDOSO: próximas etapas

-Discussão sobre os resultados do instrumental 
no CMI
-Desenvolvimento das ações para o selo 
intermediário

Obrigada!


