
2015 Ano Europeu para o Desenvolvimento 

2015 é um ano emblemático para a ajuda internacional e o desenvolvimento uma vez 

que os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio chegam ao seu termo. Nesta base, 

a comunidade internacional terá de se reunir para decidir em conjunto um novo 

plano de acção para o desenvolvimento pos-2015. 

Neste contexto, a campanha do Ano Europeu para o Desenvolvimento (AED2015) 

visa informar todos os cidadãos da UE sobre o desenvolvimento e a ajuda 

internacional, em especial os jovens europeus que tem maior interesse em assegurar 

um futuro melhor não só para os cidadãos da UE, mas para o mundo. 

Para mais informação acerca do AED2015, veja: 

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet_pt.pdf 

and 

https://europa.eu/eyd2015/pt-pt 

 

 

Junte-se a nós e participe nesta campanha! 

Como? 

 - Candidate-se ao programa dos futuros líderes 

Jovens de todo o mundo, com idades compreendidas entre os 21 e os 26 anos, são 

convidados a juntar-se ao debate sobre o futuro da cooperação internacional na 

próxima edição das Jornadas europeias do Desenvolvimento (JED15, 

http://www.eudevdays.eu/doc/EDD15_Agenda_Overview.pdf), o principal fórum 

da Europa sobre cooperação mundial e desenvolvimento, que terá lugar, em 

Bruxelas, a 3 e 4 de Junho. 

Os jovens poderão apresentar até 18 de Março de 2015 uma candidatura 

pormenorizada, incluindo um CV, bem como um vídeo com a duração de dois minutos 

explicando em qual dos 12 tópicos que serão debatidos nas JED15 estão 

interessados e porquê. 

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet_pt.pdf
https://europa.eu/eyd2015/pt-pt
http://www.eudevdays.eu/doc/EDD15_Agenda_Overview.pdf


A Comissão europeia seleccionará representantes dos jovens ou “futuros líderes” 

com base nas suas competências, experiência e empenho numa determinada questão. 

Doze Futuros Líderes, um por sessão de auditório, serão seleccionados juntando-se 

nos painéis de alto nível das JED15 a outros conceituados decisores políticos. 

Aos Jovens Líderes seleccionados será ainda dada a oportunidade de assistir à 

Semana Verde em Bruxelas e de visitar os dirigentes das instituições 

europeias. 

Saiba mais: 

http://eudevdays.eu/doc/EDD15_Future_Leaders_Web_Release_PT.pdf  

As candidaturas serão recebidas através do sítio web das JED15 até dia 18 de 

Março de 2015: http://www.eudevdays.eu/futureleaders  

- Participe no Concurso de Fotografia da Juventude e partilhe 

a sua visão sobre produção e de alimentos e desenvolvimento 

sustentável 

Na perspectiva da edição de 2015 das Jornadas europeias do Desenvolvimento 

(JED15), o principal fórum da Europa sobre cooperação mundial e 

desenvolvimento, foi lançado um concurso de fotografia convidando os jovens de 

todo o mundo, com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, a partilhar a 

sua visão sobre produção de alimentos e desenvolvimento sustentável. 

 

O tema geral do concurso será a relação entre alimentação e nutrição e as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e económica. 
 

Os finalistas serão convidados a assistir às Jornadas europeias do 

Desenvolvimento (Bruxelas, 3-4 de Junho de 2015), onde as suas fotografias 

serão expostas. Terão oportunidade de conhecer os principais atores na área do 

desenvolvimento, bem como altas individualidades da EU e dos países parceiros, e 

de partilhar as suas ideias com líderes mundiais em Bruxelas. 

 

Ao lançar o concurso, Neven Mimica, Comissário europeu responsável pela 

Cooperação Internacional e Desenvolvimento, declarou: 

 

"Queremos ver os desafios associados à sustentabilidade 
alimentar e nutricional pelos olhos das novas gerações. 
 
Aguardo com interesse a visão criativa dos jovens e espero que 
tal também nos permita ter uma imagem que reflicta com mais 
exactidão as preocupações e prioridades das futuras gerações 
quanto a alimentação, nutrição e desenvolvimento sustentável." 

 

 

http://eudevdays.eu/doc/EDD15_Future_Leaders_Web_Release_PT.pdf
http://www.eudevdays.eu/futureleaders


Saiba mais sobre este concurso: 

http://eudevdays.eu/doc/EDD15_Photo_Contest_Web_Release_PT.pdf 

http://www.eudevdays.eu/photocontest 

 

Participe: https://www.facebook.com/europeaid/app_451684954848385 

 

 

 - Espalhe a notícia! 

 

http://eudevdays.eu/doc/EDD15_Photo_Contest_Web_Release_PT.pdf
http://www.eudevdays.eu/photocontest
https://www.facebook.com/europeaid/app_451684954848385

