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PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E 

SAUDÁVEL 

ENQUADRAMENTO 

O tema «envelhecimento» tem sido alvo de estudos de pesquisadores e 

profissionais e vem desencadeando a produção de conhecimentos que 

contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

que alcançam esta etapa da vida. O que vem acontecendo ultimamente, no 

segmento da terceira idade, é uma sensível mudança em relação às atitude e 

aos comportamentos. De pessoas inertes, passivas e dependentes 

transformam-se em pessoas atuantes, bem resolvidas e autônomas. Este 

modo de ser é classificado pelos profissionais de saúde como: 

«envelhecimento ativo».  

O envelhecimento ativo é uma terminologia indicada pela ONU (Organização 

das Nações Unidas) para as políticas públicas relacionadas ao envelhecimento. 

Ela estabelece a otimização das oportunidades de saúde a fim de aumentar a 

qualidade de vida, conforme as pessoas envelhecem. Envelhecer, portanto, é 

um processo natural, todavia, isso não supõe que o idoso esteja determinado 

à ausência de saúde ou à falta de acesso aos meios necessários que 

possibilitem o usufruto de qualidade de vida.  

É importante que as pessoas que estão na terceira idade procurem ter como 

meta um estilo de vida ativo. Neste sentido, é necessário buscar um tipo de 

atividade que lhe dê prazer, divertimento, satisfação. Várias atividades podem 

ser destacadas, entre outras: a dança, a natação, a caminhada, as excursões, 

as visitas, os trabalhos voluntários, as atividades físicas, as participações em 

grupos destinados a terceira idade.  
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Em relação as atividades físicas, elas representam uma importante aliada na 

manutenção da capacidade orgânica e funcional durante o processo de 

envelhecimento. Na prática de atividades físicas, vários benefícios são 

adquiridos, destaque para a diminuição da depressão, a melhoria da auto-

estima, o equilíbrio, o aumento da densidade óssea, a manutenção dos 

reflexos, a flexibilidade, a mobilidade, a melhoria da capacidade 

cardiorrespiratória e também a ajuda no controlo ou redução das 

repercussões de doenças, entre outras: diabetes, artrite, osteoporose, 

doenças cardíacas, obesidade. 

É primordial buscar o autoconhecimento para poder compreender seus 

anseios, suas habilidades e, também, suas dificuldades. Diversas capacidades 

latentes podem ser despertadas por meio das artes, dos desportos, do lazer, da 

aprendizagem de novos conhecimentos, do convívio com outras pessoas que 

apresentam uma atitude de vida diferente diante das dificuldades ou até 

mesmo do isolamento. 

As atividades em grupos podem ajudar as pessoas no resgate da autoestima, 

na retomada de antigos projetos de vida e até mesmo no reencontro com a 

vaidade esquecida. As conquistas, os amigos, os bailes, as palestras, os jantares 

e outras atividades culturais e sociais contribuem para esses resgates e devem 

ser além de aceitas pela comunidade e família, incentivadas e garantidas. Uma 

pessoa que recupera a autonomia, a autoestima e a vontade de viver, muda 

não somente a sua vida, mas também de pessoas da sua família com as quais 

convive.  

Grande parte das pessoas, por falta de condições dignas na velhice, desanima, 

entra em depressão e perde a vontade de viver, por isso, buscar o equilíbrio, 
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um envelhecimento ativo, deve ser também uma tarefa destinada e exercida 

por governos, entidades e pelo conjunto da sociedade. 

O programa de promoção do envelhecimento ativo e saudável é composto por 

quatro eixos estratégicos: 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

Intrínsecamente aos eixos estratégicos encontram-se distintas ações que 

devem ser desenvolvidas. Porém é preciso trabalhar com todas as instituições 

que compõem a rede social do município, para que se possa executar, com 

êxito o presente programa, é preciso o envolvimento de todos, inclusive da 

sociedade civil, para o desenvolvimento das políticas propostas no programa. 

Eixo I

• Promoção da Saúde e bem-estar

• Qualidade de vida

Eixo II
• Educação e incentivo ao usufruto da cultura

Eixo III

• Solidariedade e apoio social

• Participação social

Eixo IV
• Fomentar o acesso à informática
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AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS POR EIXO 

Eixo I 

Promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida 

Prática adequada de desporto; 

Alimentação saudável; 

Boa hidratação, repouso e exposição moderada ao sol; 

Consultas de seguimento do médico assistente; 

Leitura regular; 

Realização de jogos que estimulam o raciocínio. 

Eixo II 

Educação e incentivo ao usufruto da cultura 

Educar para a Velhice nas escolas e na comunidade (atividades de natureza 

intergeracional); 

Encontro e convivência das várias gerações através de eventos 

comemorativos de datas especiais; 

Transmissão de tradições, costumes, saberes agrícolas, gastronomia e 

artesanato; 

Passeios, visitas e excursões; 

Dança, teatro, música e cinema. 

Eixo III 

Solidariedade, apoio social e participação social 

Criação de um grupo de ajuda mútua; 
Criação de um grupo de prestação de cuidados domiciliários; 
Apoio habitacional; 
Apoio financeiro/social à população idosa socioeconomicamente carente 
(consultas, exames de diagnóstico, internamento, medicamentos, entre 
outros); 
Participação activa na discussão de assuntos do quotidiano; 
Participação em tarefas ou eventos de associativismo; 
Incentivo ao voluntariado. 

Eixo IV 

Fomentar o acesso à informática 

Formação de informática; 

Utilização de computadores; 
Promover o acesso à internet e as redes sociais a fim de promover o contato 
social intergeracional. 
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Parceiros para a execução das diversas ações propostas no presente programa: 

 

 

 

 

Parceiros

CMBV

SC

Saúde

CDSMED

Religiões

ONG´s

Áreas 
transversais

Desporto

Promoção 
Social

Gabinete 
Técnico

Saúde 
Pública

Cultura

Educação


