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Espelho da Agenda - Pessoa Idosa - 2016

Filtro selecionado
Exercício: 2016
Elementos a serem exibidos: Indicadores; Objetivos; Metas; Regionalização das Metas; Iniciativas;
Agenda: Pessoa Idosa
Agrupa ações por: Código

PROGRAMA: 2037 - Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
OBJETIVO: 0370 - Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social Básica e Especial ofertados às
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Metas

·00RI - Ampliar a cobertura da oferta regionalizada dos serviços de proteção social especial de média complexidade para 1.500 novos municípios, com
população inferior a 20 mil habitantes, totalizando 73% dos municípios desse porte
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

·00IU - Ampliar a cobertura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 100% dos municípios brasileiros, expandindo sua
cobertura aos 532 municípios ainda não cofinanciados
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(*) ·049S - Implantar em todas as capitais o serviço de proteção social básica no domicilio, para pessoas com deficiência e idosas, atendendo
prioritariamente os beneficiários do BPC
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Iniciativas

·00WM - Produção de orientações técnicas para qualificação dos serviços de Proteção Social Básica e Especial, considerando os territórios urbano e rural

e respeitando as especificidades locais e regionais e as particularidades de segmentos populacionais e étnico-raciais (pessoas com deficiência, pessoas
idosas, mulheres, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, LGBT, juventude, entre outros).

(*) ·058R - Qualificação dos serviços de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens, pessoas idosas e pessoas com deficiência, de acordo com os
parâmetros do SUAS.
(*) ·058T - Ampliação da cobertura e qualificação dos serviços de proteção social especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, em Centros
Dia e Residências Inclusivas.

OBJETIVO: 0371 - Qualificar a gestão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedê-lo a pessoa idosa e a pessoa com
deficiência, fortalecer as estratégias de inclusão dos beneficiários nos serviços socioassistenciais e nas demais
políticas e contribuir no aprimoramento da regulação dos benefícios eventuais pelos estados, municípios e DF
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Metas

·00S8 - Ampliar as oportunidades de acesso das pessoas idosas e pessoas com deficiência beneficiárias do BPC aos serviços socioassistenciais, na
perspectiva da garantia da convivência familiar e comunitária
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(*) ·00SA - Mobilizar e acompanhar 100% das famílias de crianças e adolescentes beneficiárias do BPC em idade escolar que estão fora da escola, visando
assegurar a sua inclusão e permanência na escola e o acesso aos demais direitos sociais
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Iniciativas

·059M - Articulação das ações que visem ampliar as oportunidades de inclusão social dos beneficiários do BPC, junto às áreas de educação, saúde,
trabalho, cultura, esporte, turismo e habitação

(*) ·059N - Aprimoramento do processo de acesso ao BPC, com a integração de ações entre o INSS e as instâncias do SUAS, por meio da descentralização
dos mecanismos de requerimento

OBJETIVO: 0372 - Fortalecer e qualificar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e os mecanismos
democráticos de participação e controle social
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Iniciativas

·059X - Observância, no conteúdo das capacitações realizadas pelo SUAS, de particularidades de segmentos populacionais e étnico-raciais (pessoas com
deficiência, pessoas idosas, mulheres, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, LGBT, entre outros)

(*) ·059Y - Definição de estratégias, em parceria com a SDH, para construção de fluxos, cronogramas e protocolos entre a gestão e serviços do SUAS e os
serviços de disque-denúncias nacionais e locais

PROGRAMA: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
OBJETIVO: 1162 - Fortalecer a comunicação social do Poder Executivo Federal com a sociedade, promovendo o conhecimento
das políticas, programas e ações governamentais de forma democrática, abrangente, transparente e interativa
Órgão Responsável: Presidência da República

Metas
(*) ·04RX - Valorizar a diversidade étnica e cultural e o respeito à igualdade e às questões raciais, geracionais, de gênero, acessibilidade e de orientação
sexual nas ações de comunicação do Poder Executivo Federal
Órgão Responsável: Presidência da República

PROGRAMA: 2076 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo
OBJETIVO: 1111 - Aumentar a competividade dos destinos, produtos e serviços turísticos..
Órgão Responsável: Ministério do Turismo

Iniciativas
(*) ·05OK - Promoção da sustentabilidade e acessibilidade dos destinos, produtos e serviços turísticos, como o portal Turismo Acessível e a implementação
da Campanha Passaporte Verde.
(*) ·05P4 - Apoio à estruturação de atividades turísticas desenvolvidas por povos e comunidades tradicionais com foco na valorização cultural, na promoção
de oportunidades e na igualdade de gênero, raça e geração.

PROGRAMA: 2080 - Educação de qualidade para todos
OBJETIVO: 1007 - Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Iniciativas
(*) ·060M - Promoção de ações para a redução da taxa de analfabetismo e elevação da escolaridade, especialmente nas populações negra, do campo,
quilombolas, povos indígenas, pessoas em privação de liberdade, pessoas em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, pescadores e população
itinerante.

·060Q - Realização de ações para implementação das diretrizes nacionais da diversidade e inclusão, entre elas, as para a Educação Básica nas Escolas do

Campo, para a Educação das Relações Étnico-Raciais, para o Atendimento Educacional Especializado, para a Educação de Jovens e Adultos, para
Jovens e Adultos em Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais, para Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Itinerância, para a
Educação Escolar Indígena, para a Educação em Direitos Humanos, para a Educação Ambiental e para a Educação Escolar Quilombola.

OBJETIVO: 1008 - Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os
sistemas de ensino, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da
vida, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Iniciativas

·06PO - Qualificação dos professores da Educação de Jovens e Adultos no estudo das relações raciais.
OBJETIVO: 1009 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e
do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Órgão Responsável: Ministério da Educação

Metas

·04KO - Promover ações para a oferta de 10% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma articulada à
educação profissional, em consonância com o disposto na Meta 10 do Plano Nacional de Educação.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Iniciativas

·0620 - Ampliação e fortalecimento dos processos de reconhecimento de saberes e competências profissionais.
PROGRAMA: 2035 - Esporte, Cidadania e Desenvolvimento
OBJETIVO: 1127 - Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e lazer, com fortalecimento das ações intersetoriais e
redução das desigualdades regionais.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Metas

·04GO - Ampliar e qualificar o acesso ao esporte recreativo e ao lazer para todas as idades, por meio de núcleos comunitários, preferencialmente

Programa Esporte e Lazer da Cidade e Programa Vida Saudável, com ênfase nas áreas de vulnerabilidade social com redução das desigualdades
regionais.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Iniciativas
(*) ·05RC - Implantação dos Programas Esporte Lazer da Cidade e Vida Saudável, em Academias da Saúde, por meio de parceria entre Ministério do
Esporte e Ministério da Saúde.
(*) ·05RG - Realização de Jogos Indígena, Quilombolas, Rurais e da População Idosa por meio de articulações interministeriais.

PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
OBJETIVO: 0713 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, comênfase na humanização,
equidade e no atendimento das necessidades de saúde,aprimorando a política de atenção básica e especializada,
ambulatorial e hospitalar.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas
(*) ·0266 - Ampliar o acesso à atenção odontológica na atenção básica, passando para 29 mil equipes de saúde bucal implantadas.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde
(*) ·0265 - Ampliar o número de equipes da Estratégia Saúde da Família para 46 mil.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

·04S5 - Ampliar o número de equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF para 7.000.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde
(*) ·026O - Implantar 684 novas equipes de atenção domiciliar, sendo 432 novas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 252 novas
Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
Órgão Responsável: Ministério da Saúde
(*) ·04G9 - Implantar 732 novos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

OBJETIVO: 1120 - Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da
Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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(*) ·028H - Realizar 15 milhões de mamografias bilaterais para rastreamento do câncer de mama em mulheres de 50-69 anos.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde
(*) ·028I - Realizar 30 milhões de exames citopatológicos para rastreamento do câncer de colo do útero em mulheres de 25-64 anos.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

OBJETIVO: 1126 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso),
considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades
e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas
(*) ·05QQ - Formação e capacitação de 6.000 profissionais de saúde em temas sobre envelhecimento e saúde da pessoa idosa.

·05QR - Distribuição de 6 milhões de Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa.
·06J6 - Formulação do componente saúde para a construção de uma política intersetorial de cuidados à pessoa idosa.
OBJETIVO: 0726 - Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência
farmacêutica no âmbito do SUS.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas
(*) ·02AZ - Ampliar o "Aqui Tem Farmácia Popular" para pelo menos 83% dos municípios brasileiros que possuam farmácias e drogarias, priorizando os
municípios do Plano Brasil Sem Miséria e do Programa Mais Médicos.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

OBJETIVO: 0714 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio
das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis,
acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas

·04SD - Custear 3.500 polos do Programa Academia da Saude
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

OBJETIVO: 0727 - Promover a produção e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, análises de situação de
saúde, inovação em saúde e a expansão da produção nacional de tecnologias estratégicas para o SUS.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas
(*) ·06QG - Garantia do atendimento de 100% da demanda de vacinas pactuadas para o Programa Nacional de Imunizações.

PROGRAMA: 2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito
OBJETIVO: 0574 - Apoiar a implantação, expansão e requalificação dos sistemas de mobilidade urbana com soluções
acessíveis, sustentáveis e compatíveis com as características locais e regionais, priorizando os modos de transporte
público coletivo e os não motorizados e promovendo a integração modal, física e tarifária.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Metas

·01S4 - Apoiar a implantação de sistemas não motorizados: 8.000 km de calçadas.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas
(*) ·06HQ - Promoção da acessibilidade universal em todas as intervenções de mobilidade urbana

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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(*) ·06HR - Adequação dos sistemas metroferroviários federais à acessibilidade universal.

PROGRAMA: 2049 - Moradia Digna
OBJETIVO: 0383 - Ampliar o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de
baixa renda, por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas
(*) ·063P - Promoção da acessibilidade nas unidades habitacionais ofertada no Programa Minha Casa, Minha Vida em áreas urbanas e rurais.

PROGRAMA: 2052 - Pesca e Aquicultura
OBJETIVO: 1129 - Promover a inclusão social da população envolvida nas atividades de pesca e aquicultura
Órgão Responsável: Ministério da Pesca e Aquicultura

Iniciativas

·05SO - Promoção do acesso de pescadores e pescadoras profissionais, aquicultores e aquicultoras, trabalhadores e trabalhadoras de apoio à pesca e
aprendizes de pesca, a turmas de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação com a utilização da Proposta Pedagógica do
Programa Pescando Letras

·05TF - Promoção do acesso às turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para pescadores e pescadoras profissionais, aquicultores e aquicultoras,
trabalhadores e trabalhadoras de apoio à pesca e aprendizes de pesca, por meio de programas de elevação de escolaridade do Ministério da Educação
(MEC)

PROGRAMA: 2054 - Planejamento Urbano
OBJETIVO: 0321 - Fomentar transformações urbanísticas estruturais e urbanização acessível orientadas pelas funções sociais
da cidade e da propriedade
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas
(*) ·04J0 - Apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível e desenvolvimento urbano, por meio de ações e intervenções de
qualificação de espaços de uso público, obras de pavimentação urbana, e eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas.

PROGRAMA: 2016 - Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência
OBJETIVO: 0931 - Promover a autonomia econômica, social, sexual e a garantia de direitos, considerando as mulheres em sua
diversidade e especificidades
Órgão Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres

Metas

·04BK - Articular a realização e a divulgação da Pesquisa Nacional de Uso do Tempo para produção contínua de estatísticas sobre o tema, que permitam
a formulação de políticas públicas de igualdade de gênero, com recortes racial e geracional.
Órgão Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres

·04BL - Implantar ações integradas, focadas no desenvolvimento de políticas públicas que garantam direitos e proteção, voltadas para as mulheres

lésbicas, bissexuais, transexuais, jovens, idosas, negras, mulheres com deficiência, urbanas, rurais, do campo, da floresta, das águas, de povos e
comunidades tradicionais, povos indígenas e dos distintos grupos étnico-raciais
Órgão Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres

Iniciativas

·05CU - Fomento à produção de estatísticas e circulação de conteúdos sobre uso do tempo e cuidado que ampliem o conhecimento sobre a divisão sexual
do trabalho, com recortes racial e geracional

OBJETIVO: 0935 - Promover a transversalidade intra e intergovernamental das políticas para as mulheres e de igualdade de
gênero, observando as diretrizes do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres
(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Órgão Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres

Iniciativas

·05DI - Capacitação de mulheres negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, transexuais, jovens, idosas e mulheres com deficiência em políticas públicas

sobre: transexualidade e travestilidade, homo/lesbo/transfobia, racismo institucional, intolerância religiosa, discriminação geracional e discriminação de
pessoas com deficiência

·05DK - Articulação para a incorporação da diversidade de gênero no Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo
OBJETIVO: 0936 - Ampliar e fortalecer o diálogo com a sociedade civil e com os movimentos sociais, em especial com os
movimentos feministas e de mulheres, mulheres com deficiência, LBTs, urbanas, rurais, do campo, da floresta, das
águas, de povos e comunidades tradicionais, de povos indígenas e dos distintos grupos étnico-raciais e geracionais
Órgão Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres

Iniciativas

·05RL - Realização de fóruns, seminários e encontros para o desenvolvimento de políticas públicas com a participação de mulheres lésbicas, bissexuais,

transexuais, jovens, idosas, negras, mulheres com deficiência, urbanas, rurais, do campo, da floresta e das águas, de povos e comunidades tradicionais,
de povos indígenas e dos distintos grupos étnico-raciais e geracionais

OBJETIVO: 0998 - Ampliar a política nacional de enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres,
considerando sua diversidade e especificidades
Órgão Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres

Iniciativas

·05DV - Promoção de atendimento e acolhimento específico às mulheres idosas em situação de violência (estatuto da pessoa idosa).
(*) ·05DW - Construção de metodologia de formação continuada e permanente da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, observando as
especificidades das mulheres com deficiência, LBTs, urbanas, rurais, do campo, da floresta, das águas, de povos e comunidades tradicionais,
quilombolas, povos indígenas e dos distintos grupos étnico-raciais e geracionais.

PROGRAMA: 2061 - Previdência Social
OBJETIVO: 0251 - Garantir a melhoria da qualidade dos serviços previdenciários.
Órgão Responsável: Ministério da Previdência Social

Metas
(*) ·04NK - Adequar ao padrão institucional do INSS 80% da rede de atendimento da Previdência Social.
Órgão Responsável: Ministério da Previdência Social
(*) ·04NL - Reduzir o tempo médio total para decisão de requerimento inicial de benefícios para 45 dias.
Órgão Responsável: Ministério da Previdência Social

PROGRAMA: 2063 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência
OBJETIVO: 0442 - Promover a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e sua igualdade de oportunidades, por meio
do fomento a sua autonomia, independência e segurança
Órgão Responsável: Secretaria de Direitos Humanos

Iniciativas
(*) ·063M - Monitoramento e apoio à implementação do Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e
Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres nos Estados, Distrito Federal e Municípios;

PROGRAMA: 2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
OBJETIVO: 0255 - Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em direitos humanos, o respeito e
a valorização das diversidades de raça, nacionalidade, gênero, região, cultura, religião, orientação sexual,
identidade de gênero, idade e deficiência, atuando de forma interfederativa e interinstitucional
Órgão Responsável: Secretaria de Direitos Humanos

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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Metas

·04JK - Articular a ampliação e qualificação, nos três níveis federativos, de políticas, programas e serviços para a população idosa, contemplando as
áreas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda.
Órgão Responsável: Secretaria de Direitos Humanos

Iniciativas
(*) ·05XV - Equipagem dos espaços físicos dos conselhos da pessoa idosa em nível distrital, estaduais e municipais das 27 capitais.

·05XW - Articulação, fortalecimento e ampliação da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (RENADI) em todos os estados
brasileiros.

(*) ·06MQ - Fortalecimento do trabalho de articulação dos Conselhos Municipais e Estaduais da Pessoa Idosa existentes e estímulo à criação de novos
Conselhos.

·05XX - Incentivo à instituição dos fundos municipais e apoio à consolidação dos fundos estaduais da Pessoa idosa.
(*) ·05XY - Produção, publicação e divulgação de materiais informativos e campanhas sobre os direitos da população idosa, garantindo sua acessibilidade

·05Z4 - Fomento à capacitação de agentes de direitos, especialmente lideranças idosas.
(*) ·05YB - Articulação para a realização dos Jogos Brasileiros da Pessoa Idosa.

·05YC - Incentivo às adesões dos estados e municípios com 400.000 (quatrocentos mil) habitantes ou mais ao Compromisso Nacional para o
Envelhecimento Ativo.

·05Z5 - Fomento à capacitação, estudos e pesquisas sobre o envelhecimento e enfrentamento à violência contra a população idosa.
OBJETIVO: 0975 - Promover e fortalecer canais de escuta e acolhimento das demandas e manifestações de denúncias de
pessoas com direitos humanos violados ou em situação de iminente violação, buscando a garantia de direitos.
Órgão Responsável: Secretaria de Direitos Humanos

Iniciativas
(*) ·045S - Ampliação e fortalecimento do Disque Direitos Humanos por meio da realização de acordos de cooperação operacional e pactuação de fluxos de
rede

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
OBJETIVO: 1012 - Promover e proteger os direitos sociais e culturais e o direito à cidadania dos povos indígenas, asseguradas
suas especificidades nas políticas públicas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça

Metas

·0416 - Fomentar e apoiar ações de transversalização da temática de gênero e geracional nas políticas públicas que contemplem povos indígenas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça

Iniciativas
(*) ·04LP - Articulação para o aprimoramento de políticas públicas, programas e ações de enfrentamento à violência, considerando as especificidades de
gênero e geração, étnico-cultural e territorial dos povos indígenas.

(*) Atributo selecionado para o Monitoramento Participativo
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