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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a vacinação evita todos os anos entre 2
a 3 milhões de mortes em todo o mundo e reduz os custos de tratamento para doenças
específicas, incluindo os tratamentos antimicrobianos.
Resumo
O Prémio de Saúde da UE de 2020 reconhece e premeia as iniciativas das ONG,
escolas e jardins de infância que procuram promover a vacinação de crianças dos
0 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 melhorar o acesso a
uma imunização sustentável ou a sensibilizar a população através de campanhas
de informação ou outros meios.
Quem pode candidatar-se?
• Qualquer organismo sem fins lucrativos e não governamental estabelecido
legalmente e independente da indústria que não apresente qualquer conflito de
interesses comercial, profissional ou outro.
• Qualquer jardim de infância, escola primária ou secundária com iniciativas
destinadas a crianças entre os 0 e os 18 anos de idade.
Os vencedores
Prémios para a categoria de ONG:
Primeiro lugar: 50 000 EUR
Segundo lugar: 30 000 EUR
Terceiro lugar: 20 000 EUR
Prémios para a categoria de ESCOLAS e
JARDINS DE INFÂNCIA:
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

