Bruxelas, 4 de Maio de 2016

IMPRENSA

Jornadas Europeias de
Desenvolvimento 2016

15-16 de junho, 2016 / Tour & Taxis / Bruxelas

Junte-se aos Chefes de Estado e representantes de
Governos de todo o mundo e tenha acesso aos principais
especialistas e os mais relevantes profissionais que atuam
no campo do desenvolvimento global.
As Jornadas Europeias de Desenvolvimento (European Development Days EDD) destacam-se na Europa quando se trata de cooperação e desenvolvimento
internacional. O fórum deste ano – Objetivos de desenvolvimento sustentável
em ação: O Nosso Mundo, A Nossa Dignidade, O Nosso Futuro – tem a proposta
de estimular a reflexão sobre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável
(Sustainable Development Goals - SDG), que fazem da Agenda 2030 das Nações
Unidas para o desenvolvimento sustentável.

As inscrições já estão abertas
As vagas são limitadas. Assim, recomendamos que o jornalista faça a sua inscrição com
a máxima antecedência. Para confirmação da cobertura de imprensa, fale com a equipa
responsável pelas Relações com a Imprensa das EDD 2016, através dos seguintes contactos:
press@eudevdays.eu - +49 (0)30 65 000-439/317 ou stacey.vickers@ec.europa.eu

São esperados oradores de alto nível
Mais de 400 oradores contribuirão para os debates nas EDD 2016. A lista da edição
deste ano estará disponível e será atualizada regularmente em www.eudevdays.eu

Equipa de Relações
com a Imprensa
das EDD 2016:
Dominik Plonner
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 439
Sophie Thomine
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 317
Stacey Vickers
stacey.vickers@ec.europa.eu
+32 (0)2 29 -94153

Oportunidades para a imprensa
a
a
a
a
a

Bruxelas, 4 de Maio de 2016

Entrevistar líderes mundiais e especialistas reputados;
Assistir a conferências de imprensa e debates com oradores de alto nível;
Conhecer os principais expoentes da política de desenvolvimento;
Receber as melhores citações proferidas pelos participantes;
Aceder às nossas instalações de imprensa (estúdios de TV/rádio) para gravar
os seus programas regulares.

Objetivos de desenvolvimento sustentável em ação
Para a sua 10ª edição, as Jornadas Europeias de Desenvolvimento - EDD 2016 serão
uma das primeiras conferências internacionais a abordar o caminho a seguir para a
ambiciosa Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas. O fórum das EDD 2016 será moldado pelos "5 Ps", delineados no preâmbulo
da Agenda 2030 - Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria.
O fórum junta todos os anos a comunidade mundial de desenvolvimento para partilhar
ideias e experiências, de forma a inspirarem novas parcerias e soluções inovadoras
para os maiores desafios do mundo. O fórum se baseia na crença fundamental de que
a cooperação é a pedra angular para um mundo mais justo. Um objetivo essencial
é facilitar o trabalho em rede e inspirar o desejo de trabalhar ainda mais de perto,
em conjunto, no espírito de uma verdadeira parceria. Desta forma, o fórum é uma
incubadora de novas ideias para informar o objetivo comum da comunidade global
de desenvolver um mundo sem pobreza, sustentável e justo, onde todos tenham a
possibilidade de uma vida digna.
Todos os anos, as EDD atraem cerca de 5.000 participantes de mais de 140 países,
representando 1.200 organizações da área da cooperação para o desenvolvimento,
direitos humanos e ajuda humanitária. Ao reunir a comunidade de desenvolvimento
global, a União Europeia também atrai a participação de líderes políticos, profissionais
do desenvolvimento, o setor privado e a sociedade civil. Estas partes interessadas
trabalham em conjunto para moldar as políticas da UE no combate à pobreza. Todos
têm a oportunidade de falar neste fórum aberto, absolutamente colaborativo e inclusivo.
A edição 2016 das EDD tem como abordagem principal “Objetivos de desenvolvimento
sustentável em ação: O Nosso Mundo, A Nossa Dignidade, O Nosso Futuro”,
e os temas do fórum são baseados nos 5 Ps do preâmbulo da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável: Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz e Parceria. As sessões e atividades abordam os seguintes temas:

“Ao longo desta
década, as Jornadas
Europeias de
Desenvolvimento –
o chamado 'Davos para
o desenvolvimento'
– têm dado voz
à comunidade
internacional de
desenvolvimento e
ajudaram a fortalecer
os esforços conjuntos
para um mundo mais
justo. ”
Neven Mimica
Comissário da UE para a cooperação
e desenvolvimento internacional

Equipa de Relações
com a Imprensa
das EDD 2016:
Dominik Plonner
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 439

Pessoas

Paz

Trabalhar com os estados frágeis
Migração e refugiados
Sociedades inclusivas e pacíficas

Sophie Thomine
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 317

Planeta

Parceria

Stacey Vickers
stacey.vickers@ec.europa.eu
+32 (0)2 29 -94153

Desigualdades
Gênero
“Não deixar ninguém para trás”
Alterações climáticas
A economia circular / consumo
e produções sustentáveis
A relação água-energia-alimentos

Prosperidade

Cidades inclusivas, sustentáveis
e resilientes
Ciência, tecnologia e inovação
Comércio, crescimento e
desenvolvimento sustentável

Meios de implementação
Envolver o setor privado
Garantir a responsabilização –
acompanhamento e avaliação

Junte-se a nós e envolva-se
Twitter:
https://twitter.com/europeaid
@europeaid
hashtag: #EDD16
Facebook:
https://www.facebook.com/
europeaid
Instagram: @europeaid
Youtube: EUintheWorldEuropeAid
Para mais informações,
visite www.eudevdays.eu

