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Agenda provisória anotada para a Conferência de Ministros
Que decorrerá no Centro de Congressos de Lisboa, Portugal, com início na
quinta-feira, 21 de setembro 2017, às 9 horas da manhã.

I.

Introdução
1.

Em Junho de 2015, o Conselho Económico e Social das Nações Unidas adotou
uma resolução E/Res/2015/5 sobre as Modalidades da terceira revisão e
avaliação do Plano de Acção Internacional de Madrid para o Envelhecimento,
2002 (MIPAA). A resolução recomendava às comissões regionais que
facilitassem o exercício de exame e avaliação a nível regional, incluindo
organizar as reuniões regionais de avaliação. Na sequência da resolução a
Comissão Económica para a Europa decidiu organizar a 4ª Conferência
Ministerial UNECE sobre o Envelhecimento que terá lugar a 21e 22 de setembro
2017, como evento conclusivo (ou de encerramento) do terceiro ciclo de exame e
avaliação sobre a implementação do MIPAA e a sua Estratégia de
Implementação Regional (MIPAA/RIS). Aconvite de Portugal, a Conferência
Ministerial para o Envelhecimento da UNECE - “Uma sociedade sustentável
para todas as idades: compreender o potencial de viver mais tempo” será
realizada em Lisboa. Será precedida por um fórum da sociedade civil e um fórum
de investigação a 20 de setembro.
II – AGENDA PROVISÓRIA
A. Sessão Plenária.
1. Abertura Oficial da Conferência.
2. Adoção da agenda e eleição dos Presidente e Vice-Presidentes.
3. Ponto da situação da implementação do MIPAA/RIS na região da ECE
(sumário dos relatórios por país) e breve avaliação das implicações dos
direitos humanos para as pessoas idosas de acordo com a
implementação do MIPAA).
4. Discurso de abertura: “Alcançar uma sociedade sustentável para todas as
idades: objetivos globais que exigem uma exigem uma ação nacional e
local.
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B.

Painel de Peritos.
1. Reconhecer o Potencial das Pessoas Idosas
2. Encorajar o prolongamento da vida ativa e a capacidade para o trabalho.
3. Assegurar o Envelhecimento com Dignidade.

C. Sessão Plenária do segmento ministerial.
1. Abertura
2. Contextualizar a declaração ministerial 2017
D. Discussão do painel entre representantes dos ministros e da sociedade civil: “Reconhecer o
potencial das Pessoas Idosas: perspetiva intergeracional”.
D. Apresentação da declaração da sociedade civil e da declaração da
comunidade científica.
F. Mesas-redondas de debates Ministeriais.
1. Encorajar o prolongamento da vida ativa e a capacidade para o
trabalho.
2. Assegurar o Envelhecimento com Dignidade.
G. Adoção da declaração ministerial
H. Encerramento da Conferência.
III. ANOTAÇÕES

A- Sessão Plenária
1.

Abertura oficial da Conferência
Horário: quinta-feira, 21 de setembro, 09:00h-09:20h
Documentação: Agenda provisória anotada para a Conferência (ECE/AC.30/2017/1)
Representantes de Alto Nível de Portugal e do secretariado da ECE proferirão as
declarações de abertura.

2.Adoção da Agenda e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes
Horário: quinta-feira, 21 de setembro, 09:20h -9:30h
A Conferência adotará a sua agenda
O presidente eleito fará os comentários de abertura (cerca de 3 minutos)
3.Ponto de situação da implementação do MIPAA/RIS na região da ECE (sumário
dos relatórios por país) e uma breve avaliação das implicações dos direitos
humanos das pessoas idosas com a implementação do MIPAA

2

ECE/AC.30/2017/1

Horário: quinta-feira, 21 de setembro, 09:30h -10:00h Documentação: Relatório de
síntese sobre a implementação do Plano de Ação Internacional de Madrid na região da
ECE em 2012-2017 (ECE/AC.30/2017/3).
A Perita Independente para a Promoção dos Direitos Humanos pelas Pessoas Idosas fará
uma breve alocução sobre os resultados relacionados com a avaliação das implicações
em termos de direitos humanos com a implementação do MIPAA na região.
O secretariado fará um ponto da situação sobre o envelhecimento na região da ECE e
resumirá os resultados dos relatórios nacionais submetidos ao secretariado no quadro da
terceira avaliação do MIPAA.

3. Discurso de abertura: “Alcançar uma sociedade sustentável para todas as
idades: objetivos globais exigem uma ação local e nacional
Horário: quinta-feira, 21 de Setembro, 10:00h -10:30h
Será proferida uma palesta sobre o tema: “Alcançar uma sociedade sustentável para
todas as idades: objetivos globais exigem uma ação local e nacional.
Após as apresentações, será aberta a discussão (até 3 minutos por intervenção).

B. Painéis de peritos
Cada painel será composto por dois peritos/representantes do Governo. Para além
destes dois representantes da comunidade científica e um ou dois representantes das
organizações da sociedade civil participarão no painel de debates. No segundo painel
também participarão peritos representantes das associações internacionais que
representam os empregadores e os trabalhadores. Um relator será nomeado para resumir
a discussão para os três painéis.
Após a apresentação dos oradores o moderador do painel fará uma intervenção de 10
minutos, apresentando os assuntos do respetivo painel sob uma perspetiva abrangente.
À apresentação seguir-se-ão declarações de cinco a seis oradores, até cerca de 5-7
minutos cada. No tempo restante, os delegados serão encorajados a participar no debate.
No âmbito das áreas definidas para o painel, os delegados podem considerar mencionar
nas suas declarações os principais sucessos e obstáculos em implementar o MIPAA/RIS
nos últimos cinco anos, bem como, as prioridades para a ação futura nos seus países.
O relator resumirá os pontos principais levantados pelos oradores e participantes
durante todos os três painéis numa breve observação conclusiva no final do primeiro dia
da Conferência (até 10 minutos)

1.

Reconhecendo o potencial das Pessoas Idosas
Horário: quinta-feira, 21 de setembro, 11:00h - 12:30h
O primeiro painel de peritos evidenciará as estratégias para sensibilizar as sociedades para
o valor das pessoas idosas e respetivo potencial e para a necessidade de promover a
solidariedade entre gerações. O conhecimento e as competências das pessoas idosas
resultantes da experiência de vida e da prática profissional terão de ser explicitamente
reconhecidas como um recurso valioso usado a nível das esferas políticas, económicas e
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sociais em prol das gerações mais jovens e da sociedade como um todo. Serão
mencionados aspetos particulares da solidariedade entre gerações enquanto elemento
fundador de sociedades coesas e sustentáveis para todas as idades.
2.

Encorajando uma vida de trabalho mais longa e a capacidade para o trabalho
Horário: Quinta-feira, 21 de setembro, 14:30h-15:55h
O segundo painel de peritos apresentará estratégias bem-sucedidas e o progresso alcançado
através do aumento das oportunidades de emprego para as pessoas idosas. Examinará os
incentivos mais eficazes para empregadores e trabalhadores e apresentará modelos de
eficácia de gestão das idades nas empresas. Espera-se dos oradores que venham a debater
os efeitos prolongados da crise económica e as novas condições de trabalho decorrentes da
utilização das novas tecnologias, a designada indústria 4.0, sobre o emprego das pessoas
idosas.

3. Assegurar o Envelhecimento com Dignidade
Horário: Quinta-feira, 21 de Setembro, 16:25h-17:50h
O terceiro painel de peritos terá em consideração os conceitos, políticas e medidas eficazes
e inovadores para dar poderes às pessoas através do ciclo de vida com vista a conduzi-las a
uma vida ativa e satisfatória - em particular no processo de envelhecimento, e para evitar
ou reduzir a necessidade de assistência e cuidados na velhice. Isto inclui condições
apropriadas para assegurar a segurança social, emocional e económica. Os oradores
explorarão serviços existentes para as pessoas com saúde física ou mental débil e que
possam ajudá-las a ajustar as suas deficiências através de aprendizagem ou
reaprendizagem das competências necessárias à sua vida diária.
C. Sessão plenária do segmento ministerial
1.

Abertura do segmento ministerial
Horário: sexta-feira, 22 de setembro, 09:00h-09:30h
Um representante de alto nível de Portugal e um das Nações Unidas abrem o
segmento ministerial da Conferência.

2.

Criar o contexto para a declaração ministerial de 2017
Horário: 22 de setembro, 09:30h-09:40h
Documentação: Redação da declaração ministerial “Uma sociedade sustentável
para todas as idades: Compreender o potencial de viver mais tempo”
(ECE/AC.30/2017/Documento de sala1).
O Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Envelhecimento, em representação do
Grupo de redação da Declaração, apresentará os principais elementos do projeto de
declaração (10 min.).
As delegações terão a oportunidade de fazer sugestões concretas, se necessário,
para quaisquer reformulações por escrito antes da hora do almoço.
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D. Painel de discussão entre ministros e representantes da sociedade civil:
“Reconhecendo o potencial das pessoas idosas:perspetiva intergeracional”
Horário: sexta-feira, 22 de setembro, 09:40h-11:15h
O painel será composto por dois ministros e três representantes da sociedade civil. Um
moderador fará uma breve apresentação do tema e resumirá a discussão.
Após a apresentação dos oradores pelo moderador do painel, cada orador fará uma breve
declaração inicial focando-se na perspetiva intergeracional (até 7-8 minutos) seguidos por
um debate. Os delegados da Conferência serão encorajados a participar no debate.
O painel focar-se-á no envelhecimento como um processo de percurso de vida e realçará
estratégias para sensibilizar as sociedades para o valor das pessoas idosas e o seu
potencial e para a necessidade de promover a solidariedade entre gerações. O painel
debaterá formas de assegurar a reciprocidade entre gerações, ao reconhecer o contributo
que as gerações idosas e jovens dão à economia e à sociedade, bem como, as medidas
para promover a solidariedade entre gerações enquanto um dos pilares da coesão social.
Serão, ainda, considerados, entre outros aspetos, o risco de parcialidade em relação ao
investimento ou a questões que digam respeito ao direito à educação, aos direitos sociais
das diferentes gerações e a solidariedade das instituições.

E. Apresentação da declaração da sociedade civil e da declaração da Comunidade
Científica
Horário: sexta-feira, 22 de setembro, 11:45h -12:00h
Os respetivos coordenadores do Fórum da Sociedade Civil e do Fórum da Comunidade
Científica apresentarão as declarações oficiais (7 min. cada)
F. Mesas-redondas de discussões ministeriais
Todos os ministros participantes e chefes das delegações serão convidados a juntar-se às
mesas-redondas. É esperado que que as intervenções abordem os assuntos da declaração
ministerial. Será nomeado um relator para cada painel.

1.

Encorajar o prolongamento da vida ativa e a capacidade para o trabalho
Horário: 22 de setembro, 12:00h-13:30h
Seguir-se-á à apresentação pelo Presidente da mesa-redonda, a intervenção de um orador
durante 15 minutos. Será seguida por declarações de três ministros no painel (7-8 minutos
cada) e de uma mesa-redonda de discussão interativa (3-5 minutos por intervenção). O
relator resumirá os pontos principais levantados pelos oradores numa breve declaração
final.

2.

Assegurando o Envelhecimento com Dignidade
Horário: sexta-feira, 22 de setembro, das 15:00h-16:30h
Após a apresentação e a nota de abertura pelo Presidente da mesa-redonda, quatro a cinco
ministros e chefes de organizações internacionais que participam no painel farão
declarações de 7-8 minutos cada. Será seguido de um debate de mesa-redonda interativo
(3-5 minutos por intervenção). O relator resumirá os pontos principais levantados pelos
oradores numa breve declaração final.
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G. Adoção da declaração ministerial

Horário: sexta-feira, 22 de setembro, 16:30h-16:50h
Documentação: redação da declaração ministerial “Uma Sociedade Sustentável para todas as
Idades: Compreender o potencial de viver mais tempo” (ECE/AC.30/2017/Documento da
sala1).
H. Encerramento da Conferência
Horário: sexta-feira, 22 de setembro, 16:50h-17:00h
Documentação: Sumário do Presidente
O Presidente da Conferência resumirá os resultados da Conferência e os mesmos circularão sob
a forma de um sumário do Presidente.
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