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primeiros-ministros
e
ministros
participaram no AE 2012 num total de mais
de 5,000 participantes. Relata que os dias
dedicados aos seniores tiveram a
participação de mais de 11,000 cidadãos de
toda a UE e mais de 420 escolas
participaram
nas
atividades
generations@school. Afirma-se que foram
organizados 337 eventos, que resultaram
em 6,162 artigos impressos, 3,432 artigos
online, 329 radiodifusões e 1,578,000
visitas ao site do Ano Europeu.

O Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre Gerações (2012)
pretendeu aumentar a consciência sobre o
contributo que as pessoas mais velhas dão
para a sociedade. Procurou incentivar os
decisores políticos e intervenientes
relevantes, a todos os níveis, a tomar
medidas
para
criar
melhores
oportunidades para o envelhecimento
ativo e o fortalecimento da solidariedade
entre as diferentes gerações.

Uma
grande
resultados

variedade

de

Em dezembro de 2012 a Comissão
Europeia divulgou uma curta-metragem
que reuniu as realizações do Ano Europeu
(AE) 2012. Refere que 38 presidentes,

O evento de encerramento do AE 2012
realizou-se no dia 10 de dezembro, em
Nicósia,
Chipre,
organizado
pela
Presidência da UE. O Ano Europeu 2012
mobilizou um grande número de
interessados de toda a Europa para
promover o envelhecimento ativo e
melhores relações entre gerações.
Impulsionou centenas de novas iniciativas
e eventos a nível europeu, nacional,
regional ou local, relacionadas com o
emprego, a participação social e a vida
independente dos idosos.

Lançamento de iniciativas políticas
Acresce que os Estados-membros da UE
desenvolveram, em conjunto com a
Comissão, os Princípios Orientadores para
o Envelhecimento Ativo e da Solidariedade
entre Gerações que foram aprovados pelos
ministros dos assuntos sociais da União em
6 de dezembro de 2012. Os Princípios
Orientadores são dirigidos aos Estados-
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Membros, regiões e cidades, empresas e
outras organizações relevantes que têm
um papel a desempenhar para melhorar
ainda mais as condições para um
envelhecimento ativo ao longo dos
próximos anos.
Na conferência de encerramento foi
apresentado pela primeira vez ao público
um novo Índice de Envelhecimento Ativo
(IEA). O IEA foi desenvolvido num projeto
conjunto entre a Comissão Europeia e a
Comissão Económica das Nações Unidas
para a Europa. O índice ajuda os estadosmembros a identificar os desafios e
potencialidades e a monitorar o progresso
na área do envelhecimento ativo.
Muitos Estados-membros utilizaram o
impulso político criado pelo Ano Europeu
2012 para o lançamento de iniciativas
políticas importantes, como se ilustra de
seguida:
• A Áustria apresentou um Plano
federal para os Cidadãos Seniores em
janeiro de 2012.
• A Bélgica criou em novembro de
2012 um novo Conselho Consultivo
Federal do Idoso.
• A Alemanha desenvolveu uma
campanha de sensibilização. A
Agência Alemã Anti discriminação
declarou 2012 o Ano Contra a
Discriminação pela Idade.
• A Irlanda decidiu que cada autarquia
local terá o seu próprio programa

municipal amigo da idade (AgeFriendly County Programme) até ao
final de 2013.
• A Polónia adotou em agosto de 2012
um programa de governo para a
Atividade Social da Terceira Idade
para os anos 2012 – 2013.

Superando os desafios
No seu discurso de encerramento da
conferência de Chipre, László Andor,
Comissário da UE para o Emprego,
Assuntos Socais e Inclusão, afirmou que o
Ano Europeu 2012 foi um marco
importante nos esforços para apoiar o
desenvolvimento de políticas e iniciativas
de envelhecimento ativo. Afirmou que
estava ‘impressionado com o empenho e
ideias inovadoras apresentadas por
centenas de organizações, empresas e
indivíduos em toda a Europa, que têm
aumentado as oportunidades dos mais
idosos para continuar a trabalhar e
participar da economia e da sociedade’.
O Comissário afirmou ‘Estou confiante que
podemos enfrentar com sucesso os
desafios do envelhecimento da população.
Encorajo-vos a manter os esforços depois
do fim do Ano Europeu’. Ao olhar para os
resultados da avaliação do AE 2012
realizada pela Ecorys, podemos realmente
manter os nossos esforços para promover
o envelhecimento ativo e de aprendizagem
na idade mais tardia através das atividades
e trabalho da rede ForAge.
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