
  

 

MESA REDONDA “PESSOAS IDOSAS NAS AMÉRICAS: PROGRESSOS E DESAFIOS” 

3 de outubro de 2022 

14h00 - Hora do Peru 

 

Introdução 

Nas últimas décadas, a região das Américas vem passando por um considerável envelhecimento 
de sua população, o que implica em uma série de desafios para os Estados e organizações 
internacionais. Diante dessa situação, os Estados da região e organismos internacionais como a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
vêm desenvolvendo ações para promover o envelhecimento saudável e os direitos das pessoas 
idosas nas Américas. 

Diante dessa situação, em 2015, a Assembleia Geral da OEA, juntamente com o apoio técnico da 
OPAS, aprovou a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas 
Idosas, sendo o primeiro e único instrumento juridicamente vinculativo que reconhece e protege 
os direitos humanos das pessoas idosas. Atualmente, 9 Estados Membros ratificaram a 
Convenção, e mais um é necessário para que o mecanismo de acompanhamento entre em vigor, 
o que é altamente relevante para promover a implementação efetiva da Convenção. 

Em 2020, as Nações Unidas proclamaram o período entre 2021-2030 como a Década do 
Envelhecimento Saudável com o objetivo de trabalhar de maneira conjunta para melhorar a vida 
das pessoas idosas, suas famílias e comunidades. A Década tem quatro áreas de ação 
fundamentais relacionadas com o combate ao idadismo, a promoção de ambientes amigáveis, a 
consolidação de serviços e sistemas de saúde e sociais que respondam às necessidades das 
pessoas idosas e cuidados de longa duração às pessoas idosas que necessitam. Todo o trabalho 
nas áreas de ação se baseia nos direitos e na proteção das pessoas idosas, e a Convenção é uma 
ferramenta jurídica essencial para promover a aplicação desses direitos nas Américas e 
estabelecer um marco jurídico regional que reconheça a ação para promover o envelhecimento 
saudável como uma prioridade para os governos. 

Por outro lado, a pandemia de COVID-19 afetou desproporcionalmente as pessoas idosas e 
tornou visível a gravidade das lacunas existentes nas políticas, sistemas e serviços de saúde e 
sociais, em particular em pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, como pessoas com 
deficiência, indígenas, afrodescendentes ou pessoas LGBTI. 

 



  

Portanto, no marco da XLII Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos "Juntos 
contra a Desigualdade e a Discriminação" e a comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa, 
o Departamento de Inclusão Social da Secretaria de Acesso a Direitos e Equidade da OEA, a 
Unidade de Saúde Curso de Vida Saudável da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o 
Município Metropolitano de Lima organizam a Mesa Redonda "Pessoas Idosas nas Américas: 
Avanços e Desafios". 

Objetivos: 

Gerar um diálogo sobre os direitos das pessoas idosas nas Américas, a fim de promover a 
ratificação e/ou adesão à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das 
Pessoas Idosas pelos Estados Membros, bem como a implementação de ações no âmbito da 
Década do Envelhecimento Saudável e da Campanha Mundial Contra o Idadismo. 

Tornar visíveis as experiências, vozes e prioridades de pessoas idosas, funcionários públicos, 
representantes da sociedade civil, cuidadores de pessoas idosas e o impacto do idadismo na 
configuração das desigualdades estruturais que reduzem as oportunidades das pessoas idosas e 
criam barreiras ao alcance dos seus direitos. 

Aumentar as oportunidades de colaboração conjunta e estratégias para avançar em ações 
concretas para um envelhecimento saudável 

Produtos: 

Um documento que torna visível o impacto e as propostas para promover a ratificação e/ou 
adesão da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, 
bem como a implementação de ações no âmbito da Década do Envelhecimento Saudável e a 
Campanha Mundial Contra o Idadismo. 

Modalidade: 

Híbrido 

Data e hora: 

3 de outubro, 14h00 (horário do Peru) 

Lugar: 

Salão dos Espelhos do Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 337, Lima, Peru) 

Transmissão ao vivo no Facebook da Inclusão da OEA (espanhol). Tradução disponível em 
português na plataforma Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtce-qpz8vEtF8-
PEljryXZTPngmR74QoF 

 



  

 

 

PROGRAMA 

 

Palavras de abertura 

14h00-14h10  Gloria González, Conselheira do Município Metropolitano de Lima 

Miguel Angel Trinidad, Representante da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) no Peru 

Carlos Garzón, Representante da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS/OMS) no Peru 

 

Agenda para os Direitos do Idoso 

14h10-14h20  Liz Vela, Comissária da Pessoa Idosa da Ouvidoria do Peru 

Enrique Vega, Chefe da Unidade de Curso de Vida Saudável da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) 

 

Experiências e Desafios desde uma perspectiva nacional 

14h20 – 15h00  

Kirk Humphrey, Ministro do Empoderamento do Povo e Assuntos 
Relacionados à Pessoa Idosa, Barbados 

Laura Gil, Vice-Ministra de Multilaterais do Ministério de Relações 
Internacionais, Colômbia 

Norbel Roman, Presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Costa 
Rica 

Elba Espinoza, Diretora da Direção Geral da Família e Comunidade do 
Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis, Peru 

Moderadora: Ivy Talavera, Assessora da Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida na 
Representação da OPAS/OMS no Peru 

 



  

 

 

Experiências e Desafios desde uma perspectiva local 

15h00- 15h30 Andrea Astorga, Responsável pelo Programa Comunidades Amigas do 
Serviço Nacional das Pessoas Idosas do Chile 

Mary Carmen Bayardo, Diretora de Projetos Estratégicos da Secretaria do 
Sistema de Assistência Social de Jalisco, Mexico 

Lucía Solís Alcedo, Gerente de Desenvolvimento Social do Município 
Metropolitano de Lima, Peru 

Moderadora: Gabriela Orozco, Fundadora da Los Nonos TV 

 

Experiências e Desafios das Organizações 

15h30-16h00 

Edilia Camargo, Secretária Executiva da Rede Continental de Pessoas 
Idosas da América Latina e Caribe 

Denise Eldemire-Shearer, Diretora do Centro de Envelhecimento e Bem-
Estar da University of West Indies – Mona, Jamaica 

Elena Zuñiga, Fundadora e Diretora da Escola de Cuidadores de Pessoas 
Idosas 

Moderadora: Pilar Leis, Fundadora da Longeviarte 

 

Conclusões e encerramento 

16h00-16h05  Roberto Rojas Davila, Chefe da Seção de Grupos em Situação de 
Vulnerabilidade Organização do Departamento de Inclusão Social da OEA 

     

 

 

 


