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INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
 

Novo prémio para promover a diversidade e a inclusão na UE: 
Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade  
 
11 de janeiro de 2022 
 
Em 2022, a Comissão Europeia irá anunciar os vencedores dos Prémios Capitais Europeias da Inclusão e 
da Diversidade, lançados recentemente, numa cerimónia apresentada pela comissária para a Igualdade, 
Helena Dalli. O evento irá reunir legisladores, autarcas e representantes de organizações de promoção 
da diversidade da Europa para dar início ao Mês Europeu da Diversidade.  
 
O concurso está aberto a qualquer cidade ou região da União Europeia. Irá galardoar vencedores em duas 
categorias: órgãos de poder local com menos de 50 000 habitantes e órgãos de poder local com mais de 
50 000 habitantes. Também será entregue um prémio especial a órgãos de poder local que promovam a 
inclusão dos ciganos. 
 
O evento será realizado em linha e presencialmente, em Bruxelas, em 28 de abril de 2022. Em breve, 
serão disponibilizadas informações mais pormenorizadas.  
 
Sobre o concurso dos Prémios Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade  
 
O Prémio Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade reconhece o trabalho realizado por cidades ou 
regiões na União Europeia para promover a inclusão e criar sociedades sem discriminação.  
 
É uma oportunidade para os órgãos de poder local mostrarem políticas e iniciativas que criam espaços 
mais diversificados e inclusivos para os seus cidadãos. Estas iniciativas poderão já ter sido implementadas 
ou estar em processo de implementação.  
 
O Prémio abrange iniciativas de diversidade e inclusão que combatam todos os motivos de discriminação 
(sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual) e 
interseccionalidade. 
 
Calendário do concurso 
 

• Apresentação de candidaturas: de 22 de novembro de 2021 a 15 de fevereiro de 2022 às 12:00 

CET 

• Avaliação das candidaturas por peritos e pelo júri: de 15 de fevereiro a 31 de março de 2022  

http://www.eudiversity2022.eu/pt/
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• Anúncio dos finalistas: início de abril de 2022 (previsto) 

• Cerimónia de entrega dos prémios: 28 de abril de 2022 

Informações adicionais e recursos para a comunicação social 
 

• Conjunto de ferramentas para a comunicação social: 

https://eudiversity2022.eu/pt/premios/mediateca/   

• Sítio Web das iniciativas para a Diversidade da UE 2022 e dos Prémios: 

http://www.eudiversity2022.eu/pt/  

Contacto para a comunicação social: Para pedidos de entrevistas e contactos para a imprensa, contactar 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/pt/premios/mediateca/
http://www.eudiversity2022.eu/pt/
mailto:media@eudiversity2022.eu

