
As Jornadas Europeias do Desenvolvimento (JED) são o maior fórum europeu de cooperação 
internacional e desenvolvimento. No seu décimo segundo ano, as JED 2018 centrar-se-ão na igualdade 
de género e na autonomia e participação de mulheres e raparigas no desenvolvimento sustentável. 
 
O debate centrar-se-á ao redor de três temáticas: 
A integridade física e psicológica das mulheres e raparigas; direitos socioeconómicos e sociais  
e autonomia das mulheres e raparigas; voz e participação das mulheres e raparigas. 

“Consideramos a dignidade humana e devemos defendê-la no 
mundo inteiro. Não nos podemos permitir marginalizar todos 
aqueles que investiram esperanças num mundo melhor.”  
Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia. 

Queremos dar as boas-vindas a jornalistas de todo o 
mundo e de diferentes plataformas a este evento de 
dois dias, onde Chefes de Estado, responsáveis políticos, 
líderes empresariais, organizações internacionais e 
jovens líderes vindos de todos os continentes partilham 
reflexões e experiências, que servem de inspiração a novas 
colaborações e soluções inovadoras para os maiores 
desafios mundiais. 

Uma oportunidade para conhecer Chefes de Estado, responsáveis 
políticos, líderes empresariais, organizações internacionais e jovens 
líderes no principal fórum de desenvolvimento europeu. 

Bruxelas, 13 de abril de 2018

Estão abertas as inscrições para os 
meios de comunicação!
Jornadas Europeias do Desenvolvimento 2018
5-6 Junho, Tour & Taxis, Bruxelas 

IMPRENSA

Em 2017, as JED acolheu:

• 8541 participantes
• 97 VIPs
•  618 conferencistas  

e moderadores
• 245 jornalistas 
• 130 sessões



Enquanto meio de comunicação acreditado, poderá:

•   Solicitar entrevistas com líderes mundiais, especialistas e jovens líderes;
•   Participar nas conferências de imprensa e debates com oradores de alto nível;
•   Conhecer os principais oradores e legisladores da área do desenvolvimento;
•   Receber uma compilação atualizada das declarações dos participantes;
•    Fazer uso dos espaços de trabalho nas JED 2018 no espaço de imprensa e, com acordo prévio, 

dos estudos de TV/Rádio.  

Como pedir a sua acreditação:

Para se registar enquanto meio de comunicação acreditado, basta entrar em contacto com a equipa 
de imprensa das JED 2018: press@eudevdays.eu

Além disso, por favor:

1.  Envie a folha de acreditação da imprensa anexada a este e-mail com uma fotografia tipo 
passaporte para:  press@eudevdays.eu 

Prazo para inscrição: 18 de Maio de 2018

2.    Contacte-nos para organizar entrevistas com VIPs antes e durante o evento. 
Por motivos de segurança, os nomes dos participantes não estão incluídos neste e-mail.

Junte-se a nós e participe:

Hashtag: #EDD18 #shEDDs
Twitter: https://twitter.com/europeaid. Identificador: @europeaid
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid
Instagram: @europeaid
YouTube: EUintheWorld

Bruxelas, 13 de abril de 2018

A equipa de imprensa terá o prazer em fornecer assistência antes 
e durante o evento.

Entre em contacto com a equipa de imprensa das JED 2018:

Cezara Iacoboaei
Tel.: +49 (0) 30 65 000 362
E-mail: press@eudevdays.eu

https://twitter.com/europeaid
https://www.facebook.com/europeaid

