
Reconhecer as acções mais destacadas
A construção de uma melhor sociedade para as populações envelhecidas não terminará 
no final de 2012. No entanto, será nessa altura que faremos o balanço dos resultados 
obtidos pelos diversos intervenientes. As acções que mais tiverem contribuído para o 
envelhecimento activo e a solidariedade entre gerações serão reconhecidas numa ce-
rimónia de entrega de prémios a nível europeu. Não deixe que o seu contributo passe 
despercebido!

Mantenha-se informado!
O sítio Web é o principal ponto de encontro do Ano Europeu. É lá que poderá encontrar 
informações detalhadas sobre todos os compromissos e iniciativas em curso para pro-
mover o envelhecimento activo na Europa, assim como notícias, eventos e histórias de 
vida inspiradoras de pessoas de todas as gerações. Clique em «Participe» para partilhar 
as suas acções. Para se identificar como parceiro do Ano Europeu, utilize o logótipo nas 
suas actividades.

Nunca é tarde demais... para um 
 envelhecimento activo
O Ano Europeu constitui uma oportunidade única para celebrar e mobilizar em conjunto a 
experiência, a sabedoria e muitas outras qualidades que os cidadãos mais maduros trazem 
para a nossa sociedade. Além disso, será um desafio à nossa percepção dos idosos como um 
fardo para a sociedade, enfatizando o potencial e as oportunidades e não as dificuldades e 
os obstáculos. Podemos viver uma vida mais activa e realizada em qualquer idade, o que se 
deve reflectir a nível individual e na sociedade no seu todo. Mesmo envelhecida, a Europa 
está cheia de oportunidades!

European Seniorforce Day
Todos os anos, a 1 de Outubro, os países em todo o mundo celebram o Dia Internacional do 
Idoso. Este ano, as autoridades públicas e as organizações de voluntariado de toda a Europa 
estão convidadas a dedicar um dia – quer seja o dia 1 de Outubro ou qualquer outro dia do 
mesmo mês – a descobrir novas formas de envolver os voluntários sénior e de tirar o máximo 
partido das suas contribuições. Os diversos eventos e actividades podem ter um âmbito bastante 
variado: feiras de voluntariado, dias de acção comunitária (por exemplo: fazer melhoramentos 
num espaço público) ou convites de jovens voluntários dirigidos a pessoas mais velhas para que 
se juntem às suas actividades.

Partilhe a sua 
experiência de 
envelhecimento. 
Conte a sua história!
Ao longo de 2012, cidadãos europeus de to-
das as idades partilharão as suas histórias de 
vida e testemunhos no sítio Web do Ano Eu-
ropeu. Interessa-nos, acima de tudo, mostrar 
como os idosos podem apoiar os mais jovens 
e estreitar os laços entre as diferentes gerações.

envelhecer?
Campanha por uma melhor sociedade

para os jovens e os idosos

Durante o Ano Europeu, serão realizados eventos e actividades 
nos 27 Estados-Membros, bem como na Islândia, Liechtenstein 
e Noruega. Todos serão identificados no mapa do sítio Web. 
Para se informar sobre as actividades a realizar perto de si, o 
coordenador nacional do seu país ou as organizações activas 
no domínio do envelhecimento activo e da solidariedade entre 
gerações, consulte
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O Ano Europeu deve representar, para todos nós, enquanto cidadãos, empregadores ou 
representantes eleitos, uma oportunidade de pensar naquilo que podemos fazer para pro-
mover o envelhecimento activo e reforçar a solidariedade entre gerações. É um convite ao 
compromisso em relação a acções específicas que contribuirão para estes objectivos.  

Um compromisso pode assumir várias formas, todas elas importantes. Qualquer pessoa, 
organismo público ou privado, empresa, associação ou município, independentemente da 
sua dimensão, pode definir e atingir objectivos concretos no sentido de promover um papel 
mais activo dos idosos. Desde decisores políticos que implementam legislação ou progra-
mas de acção abrangentes, passando por empresas que melhoram os postos de trabalho e 
os horários dos trabalhadores… as possibilidades são infinitas, assim como as necessidades 
de melhoria. 

Partilhe o seu compromisso através do sítio Web do Ano Europeu, onde também poderá 
inspirar-se para passar à acção. 

O que podemos fazer?
A boa forma física e mental é essencial, tanto para aproveitar as oportunidades do mer-
cado de trabalho como para gozar uma boa qualidade de vida. Isso significa prevenir 
doenças e lesões provocadas por más condições de trabalho e promover estilos de vida 
saudáveis. A aprendizagem ao longo da vida permite-nos manter competências actuali-
zadas até ao fim das nossas carreiras. Os empregadores podem adaptar as condições, os 
horários e outros acordos de trabalho às necessidades dos trabalhadores mais velhos. Os 
governos devem rever os seus sistemas fiscais e de segurança social para garantir que é 
gratificante trabalhar em qualquer idade. 

O trabalho não remunerado prestado pelos idosos enquanto voluntários em associações e 
enquanto cuidadores deve ser organizado e apoiado, por exemplo, mediante a formação 
e a prestação de assistência temporária aos cuidadores, para que o seu esforço não se 
torne insuportável e os isole do resto da sociedade. Nas associações, os jovens têm muito 
a ganhar com a experiência, as competências e a herança cultural dos mais velhos.

Emprego
Dado o aumento da esperança de vida em toda a Europa, a reforma chega cada vez mais tarde, mas muitos temem 
não poder conservar o seu emprego actual ou encontrar um novo emprego antes de poderem reformar-se com 
uma pensão digna. Devemos criar melhores oportunidades para os trabalhadores mais velhos no mercado de 
trabalho. 

Promoção de uma vida independente
A nossa saúde deteriora-se à medida que envelhecemos. No entanto, este declínio pode ser retardado de 
várias formas, sendo também possível criar ambientes mais acolhedores para quem sofre de incapacidades 
e problemas de saúde. O envelhecimento activo também significa sermos capazes de manter a nossa 
independência por tanto tempo quanto possível.

Envelhecimento activo significa envelhecer com boa saúde e como pleno 
membro da sociedade, com um maior sentido de realização profissional, 
maior independência na vida quotidiana e maior participação enquanto 
cidadãos. Independentemente da nossa idade, podemos continuar a ser 
membros activos da sociedade e beneficiar de uma melhor qualidade de 
vida.  O desafio consiste em tirar o máximo partido do enorme potencial que 
há em nós, seja qual for a nossa idade. O Ano Europeu 2012 irá promover o 
envelhecimento activo em três domínios: 

O objectivo do Ano Europeu é agir e 
introduzir mudanças que permitam 
construir uma sociedade mais 
inclusiva para pessoas de todas 
as idades. Todavia, não basta 
querer. É necessário um esforço 
de colaboração contínuo que 
requer a participação de diversos 
intervenientes.

O que se 
entende por 
envelhecimento 
activo?

• Aprendizagem ao longo da vida e 
aquisição de novas competências

• Condições de trabalho saudá-
veis

• Estratégias de gestão da idade 
nas empresas

• Serviços de emprego para candida-
tos mais velhos

• Não discriminação com base na idade

• Sistemas fiscais e de segurança 
social favoráveis ao emprego

• Transferência de experiência

• Promoção da saúde e cuidados de 
saúde preventivos

• Adaptação das habitações 

• Transportes acessíveis e económicos

• Ambientes, bens e serviços ade-
quados aos idosos

• Maximização da autonomia nos 
cuidados a longo prazo

• Adaptações tecnológicas de 
incentivo a uma vida indepen-
dente 

Participação na sociedade
A reforma não tem de dar lugar à inactividade. A contribuição dos idosos para a sociedade enquanto 
cuidadores, normalmente dos pais, cônjuges ou netos, é muitas vezes subestimada, assim como o seu 
papel como voluntários. O Ano Europeu pretende criar melhores condições de apoio aos idosos e garantir 
um maior reconhecimento da sua importância para a sociedade.

• Segurança dos rendimentos dos 
idosos

• Apoio à participação social e ao 
voluntariado

• Apoio aos cuidadores

• Conciliação entre trabalho e 
assistência

• Solidariedade e diálogo

• Redução do fosso digital

Compromisso  
de mudança

A idade média na União Europeia é de 39,8 anos (estatísticas do Eurostat) mas, em 2060, os 
cidadãos da UE terão, em média, 47,2 anos. As pessoas com idade igual ou superior a 65 
anos representarão quase 30% da população da UE em 2060 (contra 16% em 2010).

Dentro de poucos anos, a população europeia em idade activa irá diminuir, enquanto a po-
pulação com idade igual ou superior a 65 anos continuará a aumentar a um ritmo de dois 
milhões por ano. Em 2060, poderá existir um idoso para cada duas pessoas em idade activa.

Uma Europa envelhecida representa vários desafios: para o mercado de trabalho, para os 
sistemas de saúde e para o nível de vida após a reforma. Muitos temem que as condições 
de vida piorem para os idosos; outros encaram com apreensão a perspectiva de que estes 
zelem pelos seus próprios interesses e imponham um pesado encargo sobre as gerações 
mais jovens. 

Devemos realmente temer o futuro das nossas sociedades cada vez mais envelhecidas? 
Obviamente que não, desde que preservemos a nossa saúde por mais tempo, criemos 
mais oportunidades no mercado de trabalho para os trabalhadores mais velhos, continue-
mos a ser membros activos da sociedade e vivamos num ambiente onde envelhecer não 
seja sinónimo de dependência, ou seja, desde que o «envelhecimento activo» se torne 
uma realidade para todos nós. Devemos aproveitar todas as oportunidades para nos man-
termos saudáveis, activos e independentes à medida que envelhecemos!

O Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre 
Gerações 2012 tem o objectivo de sensibilizar para o contributo dos idosos 
na sociedade e para o apoio que podemos prestar nesse sentido. Pretende 
incentivar e mobilizar os decisores políticos e os principais actores a todos 
os níveis para que actuem no intuito de criar melhores oportunidades de 
envelhecimento activo e reforçar a solidariedade entre gerações.

A União Europeia assiste cada 
vez mais ao envelhecimento da 
sua população. Esta transição 
demográfica é uma consequência 
inevitável de grandes feitos 
das nossas sociedades, que se 
reflectiram na descida da taxa 
de mortalidade e no aumento da 
esperança de vida. 

As populações estão
a envelhecer e nós também
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16 %
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2060


