Formulário de Candidatura para a Rede Mundial de
Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas da
OMS
1) Detalhes da Cidade/Comunidade
1) Nome da cidade
ou comunidade*
2) Região/Estado
/Província
3) País*

4) Tamanho
populacional da
cidade/comunidade* Deve colocar uma quantidade “número”
5) Porcentagem de
residentes com mais
de 60 anos*

Deve colocar uma quantidade “número” com dois decimais

6) Coordenadas
geográficas*

Por favor, entre as coordenadas geográficas de sua cidade/comunidade
(latitude e longitude) para ajudar-nos a encontra-la no mapa mundial

7) Está se
candidatando
através de um dos
programas afiliados
à Rede Mundial da
OMS?*

AARP Network of Age-friendly Communities, United States
Age-friendly Ireland, Ireland
Municipalité Amie des Aînés, Québec, Canada
Pan-Canadian Age-Friendly Communities Network, Canada
Regional Programme Bashkortostan, Russian Federation
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Slovene Network of Age-friendly Cities, Slovenia
Spanish National Programme of Age-friendly Cities, Spain
UK Network of Age-friendly Cities, UK
Vida Cidades, Portugal
No soy miembro de uno de estos programas afiliados a la Red
Mundial da OMS

2) Compromisso político para converter-se em uma
cidade/comunidade amiga das pessoas idosas
1) Carta de
compromisso do
Prefeito*

Por favor, anexar a carta de compromisso do Prefeito da
cidade/comunidade em formato PDF ou Microsoft Word
Tamanho do arquivo deve ser até 10 MB

2) Nome e título do
Prefeito*
3) Endereço da
escritório do
Prefeito*

3) Designação da pessoa de contato para a Rede Mundial
Por favor, designar a uma pessoa de contato no seu escritório de administração local para
coordenar a correspondência e coordenação com a OMS e outros membros da Rede
1) Título*

2) Nome*

3) Posição/cargo*

4) Papel na
iniciativa de Cidades
e Comunidades
Amigas das pessoas
idosas*

5) Correio
eletrônico*

6) Número de
telefone (incluindo o
prefixo internacional
de seu país)*

El formato deve ser "xxxx@yyyy.zzz"

4) Descrição de atividades amigas às pessoas idosas realizadas até
agora
1) Por favor,
escrever um breve
resumo, 500
palavras ou menos,
sobre as políticas,
programas e
serviços dirigidos às
pessoas idosas em
sua
cidade/comunidade
e indicar como estão
planejando para
fazer sua
cidade/comunidade
ser mais amiga das
pessoas idosas*

5) Participação das pessoas idosas
1) Como estão
motivando e
promovendo a
participação das
pessoas idosas no
processo de
converter-se em
uma
cidade/comunidade
mais amiga das
pessoas idosas?

6) Colaboração multi-setorial
1) Que mecanismos
têm ou estão
planejando por em
prática para facilitar
o planejamento e
implementação
colaborativa entre
diferentes
departamentos/áreas
da administração
local e com outros
setores?

7) Participação da Rede Mundial de Cidades e Comunidades Amigas
das Pessoas Idosas
1) Como espera você
contribuir com a
Rede Mundial

2) Que motivou a
sua
cidade/comunidade
em converter-se em
um membro da Rede
Mundial?

Deixe esta pergunta em branco se você for um humano:

