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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propôs que 2012 fosse considerado o Ano Europeu do Envelhecimento Activo. O 
objectivo global do Ano Europeu é incentivar e apoiar os esforços dos Estados-Membros, das 
suas autoridades regionais e locais, dos parceiros sociais e da sociedade civil no sentido de 
promover o envelhecimento activo e de melhor explorar o potencial da população, em rápido 
crescimento, com 50 ou mais anos de idade, preservando desta forma a solidariedade entre 
gerações. Para possibilitar o envelhecimento activo há que criar melhores oportunidades e 
condições de trabalho para permitir que os trabalhadores mais velhos desempenhem o seu 
papel no mercado de trabalho, combater a exclusão social fomentando a participação activa na 
sociedade e incentivar o envelhecimento saudável. 

O artigo 2.º da proposta de decisão enumera uma série de objectivos. Do artigo 3º constam as 
medidas práticas a adoptar para a sua consecução e que compreendem iniciativas que deverão 
ser lançadas e levadas a cabo pela União Europeia e as autoridades nacionais, regionais e 
locais dos Estados-Membros da UE.

As alterações propostas pela Comissão REGI têm por objecto:

- Garantir que o envelhecimento activo ocupa um lugar importante no calendário político;

- Aditar um subtítulo à designação oficial do Ano Europeu, a saber "Promover a solidariedade 
intergeracional", mercê da qual será devidamente destacada uma razão importante para que as 
sociedades promovam o envelhecimento activo; 

- Salientar o papel que o Ano Europeu poderá desempenhar em termos de apoio e promoção 
dos projectos e iniciativas locais e regionais que permitem que os idosos contribuam para a 
sua comunidade e beneficiem de um adequado nível de protecção, segurança e cuidados de
saúde;

- Garantir a sensibilização do público nas cidades e regiões dos Estados-Membros;

- Assegurar que as iniciativas realizadas no quadro do Ano Europeu do Envelhecimento 
Activo têm uma abordagem descentralizada, conforme sublinhado no Pacto Territorial das 
Autoridades Locais e Regionais sobre a Estratégia Europa 2020, se baseiam numa 
propriedade a múltiplos níveis; 

- Facultar um apurado nível de coordenação, coerência e eficácia através de orientações 
estratégicas para a implementação dos projectos realizados no âmbito do Ano Europeu;

- Sensibilizar o público para a importância das tecnologias TIC, que podem dar uma resposta 
eficaz aos desafios de uma sociedade em processo de envelhecimento.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
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Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 156º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) prevê que a Comissão incentive a 
cooperação entre os Estados-Membros e 
facilite a coordenação das suas acções em 
todos os domínios da política social.

Or. en

Justificação

Trata-se de um aditamento sobre o novo quadro institucional criado pelo TFUE.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A faixa da população da União
Europeia constituída por indivíduos com 
cinquenta anos ou mais aumentará a um 
ritmo muito mais rápido do que se 
verificou até ao momento. Estima-se que 
o maior incremento ocorra no período 
compreendido entre 2015 e 2035, quando 
a população constituída por indivíduos 
com mais de 60 anos terá um crescimento 
anual de dois milhões de indivíduos. Este 
número acrescido é muito positivo, dado 
tratar-se de uma consequência lógica de 
uma melhor assistência médica e melhor 
qualidade de vida. Todavia, esta alteração 
demográfica coloca à União Europeia 
vários desafios que esta terá que 
enfrentar, tais como a redução da 
população em determinadas cidades e 
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regiões, uma forte pressão sobre os 
fundos de pensões, bem como problemas
para manter a sustentabilidade das 
dotações financeiras para a assistência 
médica e os serviços públicos.

Or. en

Justificação

Clarificação para definir os números relativos ao desafio demográfico do envelhecimento e 
ao seu impacto nas actividades e serviços básicos da nossa sociedade.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão frisou, na sua 
Comunicação intitulada «Europa 2020 –
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», a importância de a 
União Europeia promover o 
envelhecimento saudável e activo da 
população, no interesse da coesão social e 
de uma maior produtividade. A Comissão 
propôs ainda uma iniciativa emblemática 
intitulada «Agenda para novas 
qualificações e novos empregos», ao 
abrigo da qual os Estados-Membros 
deverão, nomeadamente, promover 
políticas de envelhecimento activo, e uma 
outra iniciativa emblemática com o título 
«Plataforma europeia contra a pobreza». 
Alcançar estes objectivos políticos exige a 
intervenção de todos os níveis dos poderes 
públicos e de várias partes interessadas não 
governamentais; estes intervenientes, por 
sua vez, podem ser apoiados, a nível da 
União, por actividades de sensibilização e 
de promoção do intercâmbio das boas 
práticas no âmbito do Ano Europeu. Os 
coordenadores nacionais deverão velar pela 
coordenação e coerência das acções 
nacionais com os objectivos globais do 

(10) A Comissão frisou, na sua 
Comunicação intitulada «Europa 2020 –
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», a importância de a 
União Europeia promover o 
envelhecimento saudável e activo da 
população, no interesse da coesão social e 
de uma maior produtividade. A Comissão 
propôs ainda uma iniciativa emblemática 
intitulada «Agenda para novas 
qualificações e novos empregos», ao 
abrigo da qual os Estados-Membros 
deverão, nomeadamente, promover 
políticas de envelhecimento activo, e uma 
outra iniciativa emblemática com o título 
«Plataforma europeia contra a pobreza». 
Alcançar estes objectivos políticos exige 
uma abordagem baseada na propriedade 
a múltiplos níveis, mercê da qual se 
consiga uma maior participação e uma 
actuação mais decisiva de todas as 
autoridades a nível local e regional, bem 
como de várias partes interessadas não 
governamentais; estes participantes, por 
sua vez, devem ser apoiados, a nível da 
União, por actividades de sensibilização,
de promoção do intercâmbio das boas 
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Ano Europeu. Está igualmente prevista a 
participação de outras instituições e partes 
interessadas.

práticas e de criação de sinergias no 
âmbito do Ano Europeu. Os coordenadores 
nacionais deverão velar pela coordenação e 
coerência das acções a nível central e 
descentralizado com os objectivos globais 
do Ano Europeu. Está igualmente prevista 
a participação de outras instituições e 
partes interessadas.

Or. en

Justificação

Para promover o envelhecimento são e activo da população no interesse da coesão social e 
de uma maior produtividade, objecto da estratégia “Europa 2020”, é crucial contar com a 
colaboração das autoridades locais e regionais. Empreender acções e criar iniciativas 
através de uma abordagem da propriedade a múltiplos níveis assegura a sua participação. 
Por outro lado, mediante da participação activa do governo a nível central e descentralizado
e de uma coordenação precisa das actividades do Ano Europeu novas sinergias serão 
criadas.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa» – primeira 
iniciativa emblemática da Estratégia 
UE2020, adoptada em 19 de Maio de 2010 
–, a Comissão salientou a importância das 
TIC para um envelhecimento salutar, 
propondo, em especial, o reforço do 
programa conjunto dedicado à Assistência 
à Autonomia no Domicílio (AAL -
Ambient Assisted Living). A Agenda 
Digital para a Europa recomendou 
igualmente a tomada de acções concertadas 
destinadas a aumentar as competências 
digitais de todos os europeus, incluindo as 
pessoas mais velhas, encontrando-se este 
grupo sobrerepresentado (cerca de 30% do 
total) dentro do grupo de 150 milhões de 
cidadãos que nunca utilizaram a Internet.

(13) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa» – primeira 
iniciativa emblemática da Estratégia 
UE2020, adoptada em 19 de Maio de 2010 
–, a Comissão salientou a importância das 
aplicações e dos serviços TIC para um 
envelhecimento salutar, propondo, em 
especial, o reforço do programa conjunto 
dedicado à Assistência à Autonomia no 
Domicílio (AAL - Ambient Assisted 
Living). A Agenda Digital para a Europa 
recomendou igualmente a tomada de 
acções concertadas destinadas a aumentar 
as competências digitais de todos os 
europeus, incluindo as pessoas mais velhas, 
encontrando-se este grupo 
sobrerepresentado (cerca de 30% do total) 
dentro do grupo de 150 milhões de 
cidadãos que nunca utilizaram a Internet.
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Or. en

Justificação

Clarificação sobre o papel das TIC para o envelhecimento positivo.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No contexto da estratégia 'Europa
2020', a Comissão propôs o lançamento 
de um projecto-piloto relativo ao 
envelhecimento activo e saudável para o 
início de 2011, no quadro da iniciativa 
"Uma União da Inovação". O projecto-
piloto, que constitui a primeira parceria 
para a inovação, tem em vista permitir 
que, até ao ano de 2020, os cidadãos 
vivam com independência e em bom 
estado de saúde durante mais tempo, 
duplicando o número médio de anos de 
vida saudável. O projecto visa ainda 
melhorar a sustentabilidade e a eficácia 
dos sistemas de saúde e sociais europeus e 
criar um mercado da União Europeia e 
global para as aplicações e os serviços 
inovadores no domínio das TIC. Deste 
modo, seriam abertas novas 
oportunidades para as empresas da União 
Europeia, o que iria melhorar a 
competitividade da União e traduzir-se no 
crescimento do emprego nas regiões da
Europa.

Or. en

Justificação

Tendo em vista obter uma visão mais geral das acções e das iniciativas da União Europeia, 
há que conhecer o projecto-piloto anunciado recentemente.
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Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu.

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 
humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
«Envelhecer bem na sociedade da 
informação», o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa «Competitividade e 
Inovação», com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa base 
anual ou plurianual, aos programas e às 
rubricas orçamentais autónomas existentes 
no domínio do emprego, dos assuntos 
sociais e da igualdade de oportunidades. Se 
for caso disso, os programas e as políticas 
de outros domínios, como a educação e a 
cultura, a saúde, a investigação, a 
sociedade da informação, a política 
regional e a política de transportes, poderão 
apoiar o Ano Europeu, designadamente 
quando é necessário enfrentar problemas 
de inclusão social, como condições de 
escasso bem-estar ou porventura de 
pobreza.

Or. en
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Justificação

Em algumas cidades e regiões da União Europeia, as pessoas de idade avançada não podem 
beneficiar de iniciativas concretas que promovam o envelhecimento activo, pelo facto de 
viverem abaixo do nível médio de bem-estar ou inclusivamente em situação de pobreza.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os objectivos do Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo proposto não 
podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros, devido à necessidade de 
proceder a um intercâmbio transnacional 
de informações e à divulgação a nível da 
União das boas práticas, podendo, pois,
devido à dimensão da acção proposta, ser 
mais bem alcançados ao nível da União. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia, a presente 
decisão não excede o necessário para 
atingir aqueles objectivos,

(16) Os objectivos do Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo proposto não 
podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros, devido à necessidade de 
proceder a um intercâmbio transnacional 
de informações e à divulgação a nível da 
União das boas práticas; deveria 
reconhecer-se que as cidades, as regiões e 
os Estados-Membros desempenham um 
papel fulcral na realização dessas acções 
específicas e que, sem prejuízo do 
princípio de subsidiariedade e devido à 
dimensão das acções propostas, esses 
objectivos poderiam ser mais bem 
alcançados quando a iniciativa é adoptada
ao nível da União. Em conformidade com 
o princípio da proporcionalidade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia, a presente decisão não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos,

Or. en

Justificação

Com base no princípio da subsidiariedade, compete à União Europeia lançar um ano do 
envelhecimento activo. De qualquer modo, será fundamental associar os actores regionais e 
locais dos Estados-Membros à realização das acções específicas.
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Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» 
(«Ano Europeu»).

O ano de 2012 é proclamado «Ano 
Europeu do Envelhecimento Activo» :
Promover a solidariedade intergeracional
(«Ano Europeu»).

Or. en

Justificação

O aditamento a este subtítulo à designação do Ano Europeu indica claramente uma razão 
importante para que as sociedades devam promover o envelhecimento activo: o fomento da 
solidariedade entre as gerações. Por outro lado, indica-se deste modo que as mentalidades 
devem ser alteradas e que deverá ser levada a cabo um apoio sustentável para o 
envelhecimento activo.

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para tanto, é 
fundamental que o Ano Europeu apoia e
promova os projectos e as iniciativas 
locais e regionais que têm por objectivo 
permitir que a população de uma 
sociedade em vias de envelhecimento 
contribua na medida do possível para a 
sua sociedade e permitir que os idosos 
dessa sociedade em vias de 
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conseguinte, os objectivos são: envelhecimento beneficiem de um nível 
adequado de protecção e de segurança 
bem como de uma assistência de 
qualidade. Compete ainda aos Estados-
Membros e às suas cidades e regiões 
facultar um quadro em que as partes 
interessadas do sector público e privado 
possam cooperar positivamente entre si 
para a consecução destes objectivos 
comuns. Para possibilitar o 
envelhecimento activo há que criar 
melhores oportunidades e condições de 
trabalho para permitir que os trabalhadores 
mais velhos desempenhem o seu papel no 
mercado de trabalho e nas actividades de 
voluntariado, combater a exclusão social 
fomentando a participação activa na 
sociedade e incentivar o envelhecimento 
saudável. Por conseguinte, os objectivos 
são:

Or. en

Justificação

À luz do Ano Europeu do Voluntariado, é importante destacar o contributo das pessoas mais 
velhas através das actividades de voluntariado. Só mediante um quadro bem definido os 
diversos actores poderão actuar em cooperação na criação de benefícios para as pessoas de 
uma sociedade em vias de envelhecimento.

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

sensibilizar a opinião pública para o valor 
do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

sensibilizar a opinião pública - a todos os 
níveis administrativos dos Estados-
Membros, das cidades e das regiões - para
o valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia,
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas, para colocar o envelhecimento 
activo entre as prioridades da agenda 
política das partes interessadas a nível 
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nacional, regional e local, bem como para 
promover a solidariedade intergeracional;

Or. en

Justificação

A fim de aumentar o impacto das campanhas de sensibilização, é extremamente importante 
evitar uma abordagem exclusivamente nacional. Os governos nacionais deveriam associar às 
suas acções os actores governamentais, regionais e locais e promover o empenhamento. 
Neste contexto, cumpre organizar campanhas de sensibilização a estes níveis. É necessário 
sublinhar que, para influir no calendário político, as campanhas de sensibilização devem 
dirigir-se a todos os níveis de governação.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os Estados-
Membros e as partes interessadas a todos 
os níveis, com o propósito de promover as 
políticas de envelhecimento activo, 
identificar e divulgar as boas práticas e
incentivar a cooperação e as sinergias;

estimular o debate, apoiar e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os actores 
públicos e privados a nível nacional, 
regional e local, com o propósito de 
promover com maior êxito as políticas de 
envelhecimento activo, identificar e 
divulgar as boas práticas e incentivar a 
cooperação e as sinergias;

Or. en

Justificação

Todos os actores responsáveis pela execução de um grande número de projectos e iniciativas 
no âmbito do envelhecimento activo deveriam ser incentivados a partilhar as suas 
experiências úteis e as boas práticas.

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos Estados-

propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, nomeadamente 
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Membros e às partes interessadas, a todos 
os níveis, elaborar políticas através de 
actividades específicas e fixar objectivos 
concretos no domínio do envelhecimento 
activo.

promovendo um ambiente favorável à 
inovação tecnológica no domínio das TIC 
que respondam aos desafios de uma 
sociedade em vias de envelhecimento, o 
qual permita aos actores públicos e 
privados a nível nacional, regional e local
elaborar políticas através de actividades 
específicas e fixar objectivos concretos no 
domínio do envelhecimento activo pelo 
desenvolvimento de estratégias a longo 
prazo.

Or. en

Justificação

Considerando que o Ano Europeu do Envelhecimento Activo deverá tentar envolver todos os 
níveis de governação existentes nos Estados-Membros, todos estes níveis deverão empenhar-
se particularmente em elaborar políticas comuns, assim como estratégias a longo prazo, 
susceptíveis de criar um legado duradouro. Desenvolvimento de tecnologias TIC que 
respondam ao desafio de uma sociedade em vias de envelhecimento permitiria que os 
Estados-Membros criassem uma “economia de prata” (silver economy), ou seja, da terceira 
idade, em que a economia e competitividade global beneficiariam de uma sociedade em vias 
de envelhecimento.

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As iniciativas adoptadas no âmbito 
do Ano Europeu do Envelhecimento 
Activo apresentam uma abordagem 
descentralizada e garantem uma 
propriedade a múltiplos níveis.

Or. en

Justificação

 Será importante envolver na realização das acções específicas actores regionais e locais nos 
Estados-Membros. Propriedade a múltiplos níveis deverá assegurar uma forte participação 
de todas as partes interessadas e, por outro, criar uma base em que se fundaria a realização 
de acções e iniciativas sustentadas.
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Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais.

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais 
Além disso, ao definirem orientações 
estratégicas sobre a execução dos diversos 
projectos no seu próprio país, os 
coordenadores nacionais criam um 
quadro para uma clara supervisão das 
acção empreendidas pelas autoridades e 
pelas partes interessadas a nível regional 
e local a fim de promover a criação de 
sinergias e garantir a eficácia e a 
coerência dos esforços desenvolvidos, bem 
como evitar possíveis incoerências ou 
duplicações.

Or. en

Justificação

Os coordenadores nacionais deverão orientar as iniciativas e as acções levadas a cabo a 
nível nacional bem como a nível regional e local, a fim de evitar duplicações e promover a 
criação de sinergias.


