PRÉMIO DE SAÚDE DA UE DE 2020

sobre
Estilos de vida saudáveis
para cidades
e escolas
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Saúde e
segurança dos
alimentos

"Se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de alimentos e exercício, nem
a menos nem demais, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde." Hipócrates, filósofo. Ao fim de dois milénios, a verdade destas sábias palavras ainda se
mantém.
Resumo
O Prémio de Saúde da UE de 2020 reconhece e premeia as iniciativas das cidades
e escolas que procuram promover estilos de vida saudáveis para as crianças dos
6 aos 18 anos de idade.
As práticas submetidas a concurso não podem ter terminado antes de 1 de janeiro
de 2017. Estas iniciativas podem já ter terminado ou ainda estar a decorrer no
momento do lançamento do convite à apresentação de candidaturas.
Podem ser incluídas, por exemplo, as ações destinadas a promover a alimentação
saudável, a sensibilizar para a importância de manter um peso corporal saudável
ou a reduzir o consumo de tabaco, em particular, entre os jovens.
Quem pode candidatar-se?
• Qualquer cidade com mais de 30 000 habitantes. Nos países em que nenhuma
cidade tenha mais de 30 000 habitantes, pode candidatar-se o centro urbano de
maiores dimensões.
• Qualquer escola primária ou secundária com iniciativas destinadas a crianças
entre os 6 e os 18 anos de idade.
Os vencedores
Prémios para a categoria de CIDADES:
Primeiro lugar: 50 000 EUR
Segundo lugar: 30 000 EUR
Terceiro lugar: 20 000 EUR
Prémios para a categoria de ESCOLAS:
Primeiro lugar: 50 000 EUR
Segundo lugar: 30 000 EUR
Terceiro lugar: 20 000 EUR
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https://ec.europa.eu/health/award/home
@EU_Health
#EUHealthAward #EUHPP
O Prémio de Saúde da UE é financiado ao abrigo do terceiro Programa de Saúde 2014-2020

