
 

 

Neste ano em que o Plano de Acção Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento (MIPAA) se 

aproxima dos seus 20 anos, há uma oportunidade para uma dinâmica renovada no sentido de 

garantir que as pessoas possam envelhecer com segurança e dignidade, continuando a participar 

nas suas sociedades como cidadãos de pleno direito. 

O Secretário-Geral da ONU declarou que a pandemia COVID-19 deve ser entendida como um 

teste de stress que avalia o grau de preparação dos Estados-Membros para uma sociedade 

envelhecida. As consequências da pandemia e as respostas à mesma demonstraram que os 

quadros normativos existentes a nível internacional e nacional têm falhas graves e que a 

protecção efectiva dos direitos humanos das pessoas mais velhas ainda está muito longe de ser 

uma realidade, sublinhando a necessidade urgente de a melhorar no quadro internacional dos 

direitos humanos.  

Também apelou à Assembleia Geral do grupo de trabalho aberto sobre o Envelhecimento 

(OEWGA) no sentido de intensificar os esforços para o desenvolvimento de propostas de um 

instrumento jurídico internacional que promova e proteja os direitos e a dignidade das pessoas 

mais velhas. 

Muitas pessoas mais velhas, em todo o mundo, estão de acordo. No período que antecedeu esta 

12ª sessão do OEWGA, mais de 200 organizações assinaram uma carta aberta apelando a uma 

acção clara sobre os direitos das pessoas mais velhas. A APRe! foi uma delas. 



 

Esta sessão terá lugar na sala de conferências 1 (Edifício da Assembleia Geral) na sede das Nações 

Unidas em Nova Iorque, de 11 a 14 de abril de 2022. A abertura terá lugar no Salão da Assembleia 

Geral.  

A APRe! já deu o seu contributo escrito:  

https://social.un.org/ageing-working-

group/documents/twelfth/INPUTS%20NGOs/APRE%20CONTRIBUTION%20FOR%2012th%20sess

ion%20of%20OEWGA.pdf 

 Como ONG acreditada, não só poderá intervir na plataforma virtual, como estará representada 

presencialmente, enquanto membro da AGE Platform Europe (AGE).  

Os temas centrais deste ano serão: a contribuição das pessoas mais velhas para o 

desenvolvimento sustentável e a segurança económica.  

Saiba mais e siga através dos meios de comunicação social utilizando as hashtags: #OEWG  e  

#AgeWithRights.  

Para mais informações, visite o site do OEWGA:  https://bit.ly/un-oewg12ageing 

Informações 12ª Sessão:    https://social.un.org/ageing-working-group/twelfthsession.shtml 

 Veja em directo:  https://media.un.org   

Programa : https://social.un.org/ageing-working-

group/documents/twelfth/PoW_OEWG12_CRP1_final_1%20April.pdf 

Agenda dos Eventos Paralelos:  :  Side Events - UNDESA Division for Inclusive Social 

Development | Teamup 
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