
Este ano, uma vez mais, a Comissão Europeia espera reunir algumas das mais 
brilhantes e inovadoras mentes jovens de todo o mundo para participarem no Programa 
Jovens Líderes, nas Jornadas Europeias do Desenvolvimento 2018 (JED 2018). Os 
jovens selecionados terão a oportunidade de compartilhar as suas ideias com os 
principais agentes de desenvolvimento e participar nos grandes debates das JED. 

As JED 2018 terão lugar em Bruxelas, nos dias 5 e 6 de junho, e irão centrar-se na 
igualdade de género e na capacitação e envolvimento das mulheres e raparigas 
no desenvolvimento sustentável, com o título abrangente “Mulheres e raparigas na 
vanguarda do desenvolvimento sustentável: proteger, capacitar, investir”.

A Comissão Europeia convida os jovens líderes a participar num debate 
acerca da igualdade de género e da capacitação de mulheres e raparigas nas 
Jornadas Europeias do Desenvolvimento 2018, Bruxelas, 5 a 6 de junho de 2018. 
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“As JED podem mudar tudo, em especial 
se aproveitarem todas as oportunidades 
que as JED vos oferecem pessoalmente. 
Estar num palco com as pessoas mais 
influentes e inspiradoras do mundo e 
um público de vários milhares a ouvir 
as vossas palavras é uma oportunidade 
que os jovens não têm todos os dias. 
No entanto, é uma oportunidade pela 
qual continuamos a lutar, e se as JED 
vos puserem nesse palco e vocês 
conseguirem passar a vossa mensagem, 
usem o impulso criado para inspirar mais 
do que esses milhares de pessoas.”  
Odessa Primus 
ativista, República Checa

''A edição de 2017 das JED para Jovens 
Líderes deu-me a mim e a 15 outros 
incríveis jovens líderes uma plataforma 
para representar as vozes dos jovens no 
palco internacional e para contribuirmos 
para o processo de tomada de decisões. 
O fantástico grupo de jovens líderes 
criou um ecossistema em que todos 
nós conseguimos aprender uns com os 
outros e, como resultado, inspirar-nos 
uns aos outros. Poder falar num painel 
de alto nível proporcionou aos jovens 
líderes uma oportunidade para poderem 
trocar conhecimentos e experiências com 
líderes mais velhos, o que me permitiu 
aprender e expandir os meus horizontes.”   
Suman Kumar,  
empreendedor social, Nepal

“Mais de metade 
da população atual 
tem menos de 
30 anos, por isso, 
acredito firmemente 
que não se trata 
apenas de construir 
um futuro melhor 
para a geração mais 
jovem. Precisamos 
de o construir com 
os jovens. Os Jovens 
Líderes estão munidos 
de ideias e iniciativas 
extraordinárias. 
Contribuem com 
novas perspetivas 
para as nossas 
discussões sobre 
a forma como 
avançamos com o 
desenvolvimento e 
estou ansioso por 
ouvi-los nas JED 
2018”.
Neven Mimica
Comissário da Cooperação 
Internacional e Desenvolvimento 
da UE

Apelo à participação dos jovens de todo o mundo

O Comissário da Cooperação Internacional e Desenvolvimento da UE, Neven Mimica, 
encarregou-se pessoalmente de envolver as vozes da juventude no mais alto nível 
das discussões de políticas: “Mais de metade da população atual tem menos de 30 
anos, por isso, acredito firmemente que não se trata apenas de construir um futuro 
melhor para a geração mais jovem. Precisamos de o construir com os jovens. Os 
Jovens Líderes estão munidos de ideias e iniciativas extraordinárias. Contribuem com 
novas perspetivas para as nossas discussões sobre a forma como avançamos com o 
desenvolvimento e estou ansioso por ouvi-los nas JED 2018”.

No espírito do tema deste ano, igualdade de género, capacitação e envolvimento das 
mulheres e raparigas no desenvolvimento sustentável, 15 jovens com idades entre 
os 21 e os 26 anos serão selecionados para representar a sua geração durante o 
evento europeu do ano ligado ao sector do desenvolvimento. Os jovens líderes são 
selecionados com base nas suas aptidões excecionais, experiência passada e paixão 
face às metas definidas pela Comissão Europeia. Estes jovens líderes irão visitar as 
instituições da UE, conversar com responsáveis políticos na área do desenvolvimento 
e participar em diversas sessões de trabalho sobre os tópicos e temas das Jornadas 
Europeias do Desenvolvimento deste ano. 

A candidatura online para o Programa Jovens Líderes está aberta de 29 de janeiro 
até 2 de março. 

Proteger e Investir nas mulheres do mundo
Os participantes irão debater como capacitar as mulheres e raparigas, para que 
estas tenham mais controlo sobre as suas vidas, um melhor acesso a educação e 
competências de qualidade, saúde e outros serviços, a finanças, atividade económica e 
emprego digno, amplificando, ao mesmo tempo, as vozes e a participação das raparigas 
e mulheres na tomada de decisão em todo o mundo.

Desde 2006, as JED reúnem alguns dos agentes mais influentes e empenhados no 
trabalho de promover o desenvolvimento sustentável e solucionar os desafios que o 
desenvolvimento enfrenta no mundo de hoje. As JED 2018 têm como finalidade continuar 
a discussão global e promover as políticas e metas da Comissão Europeia em matéria de 
desenvolvimento internacional. Será dada especial atenção à participação dos jovens e 
às trocas de pontos de vista entre e com jovens líderes.

No site oficial das JED, estarão disponíveis candidaturas para os jovens líderes 
interessados em participar no fórum deste ano.   

www.eudevdays.eu/young-leaders
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Nota para os editores

As Jornadas Europeias do Desenvolvimento (JED) demonstram o compromisso da 
Europa com a construção de um mundo sustentável e mais justo. O fórum tem por 
base a crença central de que a cooperação é essencial para se atingir uma verdadeira 
mudança no sentido de criar um mundo sustentável e sem pobreza, no qual todos 
tenham perspetivas de uma vida digna. Um objetivo essencial é, assim, inspirar o 
desejo de trabalhar em conjunto num espírito de verdadeira parceria, através da 
facilitação do trabalho em rede.

Este ano, as JED terão lugar em Bruxelas, nos dias 5 e 6 de junho de 2018, e 
irão centrar-se na capacitação e envolvimento das mulheres e raparigas no 
desenvolvimento sustentável a nível global. As JED 2018 irão analisar e discutir as 
metas da Agenda 2030 e o compromisso da UE com a igualdade de género.

O fórum das JED 2018 – Mulheres e raparigas na vanguarda do desenvolvimento 
sustentável: proteger, capacitar, investir – será estruturado à volta de três temas 
principais: a integridade física e psicológica de mulheres e raparigas, direitos 
socioeconómicos/capacitação de mulheres e raparigas, voz e participação para 
mulheres e raparigas, e os 5 “P” da Agenda 2030: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz, 
Parcerias. 
 
Todos têm uma palavra nesta plataforma aberta, colaborativa e inclusiva. Todos os anos, 
a comunidade para o desenvolvimento global é convidada a contribuir diretamente 
para o programa oficial das JED, propondo atividades e sessões de debate.

Todos os anos, o fórum atrai mais de 6000 participantes de mais de 140 países, 
representando 1200 organizações da comunidade para o desenvolvimento. O 
fórum promove um verdadeiro sentimento de parceria com todos os agentes de 
desenvolvimento. Desde o seu início em 2006, o fórum tem sido uma incubadora de 
novas ideias para criar verdadeiras mudanças no sentido de um mundo sem pobreza, 
sustentável e mais justo, em que todos tenham a oportunidade de ter uma vida digna.
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Garantir a INTEGRIDADE FÍSICA 
E PSICOLÓGICA de Raparigas e 
Mulheres 

Promover os DIREITOS 
ECONÓMICOS E SOCIAIS  
e o Capacitação de Raparigas  
e Mulheres

Reforçar a VOZ E A 
PARTICIPAÇÃO de Raparigas  
e Mulheres  

Violência de género Igualdade de género na educação Mulheres/raparigas no poder e na 
tomada de decisões

Mulheres/raparigas em emergências Mulheres/raparigas e a economia Direitos humanos das mulheres/
raparigas  

Mulheres/raparigas e a saúde Mulheres/raparigas no espaço urbano
(Cidades sustentáveis) Mulheres/raparigas e o ambiente

Raparigas adolescentes e meninas Mulheres/raparigas e a migração Mulheres/raparigas na digitalização

Mulheres/raparigas, paz e segurança Orçamento sensível ao género Mulheres/raparigas do meio rural e 
desenvolvimento  
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