COMUNICADO DE IMPRENSA
Lançamento dos Prémios do Ano Europeu de 2012:
Homenageando as melhores iniciativas de promoção do envelhecimento ativo e
da solidariedade entre gerações
Bruxelas, 20 de Junho de 2012. Enquanto parte do Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre Gerações de 2012, a Comissão Europeia vai lançar os
Prémios do Ano Europeu de 2012 para homenagear as organizações e indivíduos que
promovem o envelhecimento ativo através das suas atividades.
“Locais de trabalho para todas as idades”: Esta categoria reconhece as melhores
iniciativas por parte de empregadores, sindicatos e organizações sem fins lucrativos na
promoção de melhores condições de trabalho para funcionários mais idosos.
“Para a construção de ambientes favoráveis aos idosos”: Esta categoria reconhece
iniciativas notáveis por parte de autoridades regionais ou locais que criam um ambiente
local inclusivo e acessível que facilita o envelhecimento ativo e que tem um efeito
positivo na saúde e na qualidade de vida de todas as gerações.
“Empreendedores sociais”: Esta categoria reconhece as iniciativas mais bemsucedidas realizadas por empreendedores sociais na promoção do envelhecimento ativo e
da solidariedade entre gerações.
“Noticiar o envelhecimento e as relações entre as gerações”: Esta categoria
reconhece os jornalistas cujo trabalho tenha contribuído de forma significativa para uma
melhor compreensão dos desafios de uma sociedade em envelhecimento e da forma
como podem ser resolvidos, aumentando assim o nível de debate público e promovendo
a criação de melhores políticas.
“Concurso de histórias de vida”: Esta categoria homenageia as histórias de vida de
pessoas mais idosas. Membros das gerações mais novas são convidados a contar a
história de alguém mais idoso (um familiar, vizinho, amigo, etc.) e a apresentar a notável
contribuição que o “sénior ativo” está a dar junto da sua família, sociedade ou trabalho.
“Concurso Generations@school”: Lançado em Março de 2012, este concurso convida
todas as escolas europeias a abrir as portas das suas salas de aulas a pessoas mais
idosas. As crianças e as pessoas mais idosas terão a oportunidade de refletir em conjunto
sobre o que podem aprender uns com os outros e como podem trabalhar para alcançar
um melhor futuro. As escolas participantes podem carregar fotografias num website
dedicado até 30 de Junho de 2012. Os projetos intergeracionais mais criativos serão
reconhecidos.
Mais informações sobre os Prémios e sobre como participar encontram-se disponíveis no
website do prémio http://europa.eu/ey2012/.

O concurso encontra-se aberto até 16 de Setembro de 2012 e todos os cidadãos dos
Estados Membros da UE e da Islândia, Liechtenstein e Noruega poderão participar.
Os finalistas de cada categoria serão convidados a participar na cerimónia de entrega dos
Prémios do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo de 2012, que deverá decorrer em
Novembro em Bruxelas.
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