FAÇA PARTE DA REDE DE MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
CONVITE E REGISTO

O que é a rede de meios de comunicação (media network)?
•
•

A rede de meios de comunicação permite que os jornalistas e principais órgãos de
comunicação social informem, partilhem, se associem e se envolvam no Ano Europeu do
Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações 2012.
É um grupo exclusivo de jornalistas de toda a Europa interessados em todos os tópicos
relacionados com o Ano Europeu, como a economia e o emprego, a saúde e a assistência
social, as pensões e o voluntariado, a educação de adultos e ambientes apropriados às
idades.

Porquê efectuar o registo?

•

•
•

•

Como membro da Rede de Meios de Comunicação, irá receber uma newsletter electrónica
mensal, exclusivamente compilada para membros da imprensa. A newsletter “Ano Europeu
2012 – Notícias sobre o Envelhecimento Activo e a Solidariedade entre Gerações” constitui
um recurso essencial de informações que o mantém informado sobre a campanha ao longo
do ano.
Estará entre os primeiros a receber actualizações regulares sobre factos, eventos e acções
tanto a nível europeu como a nível nacional.
A newsletter electrónica é uma ferramenta importante para o seu trabalho, pois será o
primeiro a receber notícias da Comissão Europeia, bem como histórias e exemplos
inspiradores de melhores práticas do ponto de vista de todos os estados-membros
relacionados com o tópico.
Irá também receber regularmente comunicados de imprensa que podem ser facilmente
adaptados para os seus relatórios.

Quem deverá efectuar o registo?
• Os jornalistas de toda a Europa interessados no Ano Europeu
• Editores de meios de comunicação pan-europeus, nacionais, locais e online
Para efectuar o registo e fazer parte da Rede de Meios de Comunicação, clique na hiperligação
abaixo:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Os seus detalhes de contacto serão utilizados pela ICWE em nome da Comissão Europeia/Direcçãogeral para o Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, e poderá cancelar o seu registo em qualquer
altura.
Para mais informações, visite o website do Ano Europeu 2012 ou contacte:
Contacto para a Imprensa

Declaração de Privacidade
Rede de Meios de Comunicação
O processamento da sua resposta ao convite de registo na base de dados de jornalistas interessados no Ano Europeu 2012 irá envolver o registo e o processamento dos
seus dados pessoais. Tal tratamento está sujeito e será realizado de acordo com o Regulamento (CE) N.º 45/2001 (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1 – 22) sobre a protecção de
indivíduos no que diz respeito ao processamento de dados pessoais pelas instituições e organismos da Comunidade e sobre a livre circulação de tais dados.
Para mais informações, consulte a Declaração de Privacidade completa no website.

Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlim, Alemanha
Tel.: +49 (0)30 310 18 18 43
Fax: +49 (0)30 324 98 33
E-mail: andrea.ricciarelli@icwe.net
Website do Ano Europeu 2012: http://europa.eu/ey2012/
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