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Idoso – 19/05/2016 

 
 

 O número de idosos deverá representar 22% da 

população mundial em 2050 e, pela primeira vez na 

história da humanidade, haverá mais idosos que 

crianças no planeta. 

 

 Países em desenvolvimento estão envelhecendo 

em velocidade muito maior que a dos países 

desenvolvidos. Em cinco décadas, mais de 80% dos 

idosos do mundo viverão nos países em 

desenvolvimento 

 

 No Estado de São Paulo a transformação etária 

populacional já é uma realidade. Hoje a população 

idosa representa 12,2% da população total do 

Estado de São Paulo (cerca de 5,4 milhões de 

pessoas) a projeção para 2030 é de 9.316.614 (Fonte: 

SEADE).  As regiões do Estado se comportam de 

maneira distinta, com índices de envelhecimento 

bastante elevados nas regiões Noroeste, Baixada 

Santista e Grande São Paulo. 



 

 O novo perfil populacional demanda ações efetivas 

e integradas do Estado para garantir o 

envelhecimento ativo do idoso, fortalecendo seu 

papel social e também uma nova postura diante do 

envelhecimento. 

 

 Para atender este desafio e desenvolver espaços 

amigáveis a todas as idades com foco no conceito 

de envelhecimento ativo da ONU - Organização das 

Nações Unidas o Governo de São Paulo instituiu -pelo 

Decreto nº 58.047 de 15 de maio de 2012 - o 

Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo 

Amigo do Idoso. 

 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS 

celebra convênios com Municípios, visando a 

transferência de recursos financeiros para realização 

de obras em imóveis próprios, destinados à 

construção de Centros de Convivência do Idoso e 

Centros Dia do Idoso.  

 



 Desde 2010 o Estado de SP já viabilizou a construção 

de: 

 

- 43 CDIs destinados a idosos semidependentes;  

 

-12 CCIs que oferecem serviços para idosos 

autônomos totalizando atendimento direto a quase 

quatro mil idosos paulistas.  

 

Há ainda outros: 63 Centros Dia e 194 Centros de 

Convivência previstos, sendo que, 213 convênios já se 

encontram assinados. 

 

 Estes equipamentos sociais deverão ser um espaço 

de acolhimento, proteção e convivência a idosos 

independentes e semi-dependentes. 

 

 O Centro de Convivência é um espaço de socialização 

e lazer.  

 

 Com ações articuladas e com o compromisso de 

todos, seremos capazes de transformar São Paulo 

em um Estado verdadeiramente Amigo do Idoso! 



 

Muito Obrigado! 

 
 
 
 


