
They come from a wide range of countries: 
Mongolia, Indonesia, Brazil, Chile, Zambia, 
Liberia, Kenya, Nigeria, Honduras, Zimbabwe, 
India, Lebanon and Vietnam. They will share their 
vision on how to sustain the planet for future 
generations, the main topic of this year's edition 
of the EDD, by participating in high-level panels 
and special events at the EDD. 

Since 2015, the Young Leaders Programme has been aiming to ensure that young people have their say on the 
issues spotlighted each year. The Young Leaders will be able to share their views and experiences with heads of 
State, human rights activists, business and industry leaders, policymakers, entrepreneurs, representatives from 
non-governmental organisations and academics during the forum's high-level panels. 
Commissioner for International Partnerships Jutta Urpilainen said: 

The 2021 European Development Days will focus on the international community's strategic response to climate 
change and to the protection of biodiversity: 'The Green deal for a sustainable future' is this year's topic. The 
event will bring together key players from the whole world. 

For more information see the website (eudevdays.eu)  
and the hashtags #EDD21 and #EDDyoungleaders. 

Because young people are the pillars of tomorrow's world, the European Union supports 
their empowerment wherever society needs their inspiration and courage to shape a 
greener and fairer world and to protect our planet. Through the Young Leaders Programme, 
the European Commission wants to give a voice to them. We believe in their invaluable 
contribution to global development efforts.

The European Commission announced this morning the names of the 17 inspiring young people from 
around the world who will enrich the debates at the 2021 European Development Days (EDD) taking 
place on 15 and 16 June in a digital format. These young leaders, aged between 21 and 26, have been 
chosen from among 202 applicants from 99 countries for their exceptional skills, expertise and active 
contributions to find solutions to climate change issues. 
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15 > 16 junho 2021           Evento digital 

Jornadas Europeias do Desenvolvimento
17 jovens líderes inspiradores partilham a sua visão e 
soluções para as alterações climáticas

A Comissão Europeia anunciou esta manhã os nomes dos 17 jovens inspiradores, vindos de todo o
mundo, que irão enriquecer os debates das Jornadas Europeias do Desenvolvimento 2021 – que
decorrem de 15 e 16 de junho em formato digital. Estes jovens líderes, com idades entre os 21 e os
26 anos, foram escolhidos, entre 202 candidatos de 99 países, pelas suas capacidades
excecionais, experiência e contribuições ativas na procura de soluções para as questões das
mudanças climáticas.

Estes jovens vêm de inúmeros países: Mongólia,
Indonésia, Brasil, Chile, Zâmbia, Libéria, Quénia, Nigéria,
Honduras, Zimbabué, Índia, Líbano e Vietname. Vão
partilhar, em painéis de alto nível e eventos especiais, a
sua visão sobre como tornar o planeta sustentável para
as gerações futuras – tema central da edição deste ano
das Jornadas Europeias do Desenvolvimento.

Desde 2015 que o Programa Jovens Líderes procura garantir que os mais novos tenham uma palavra a dizer sobre
os temas em destaque em cada ano. Os Jovens Líderes partilharão, no decorrer de sessões conjuntas, as suas
visões e experiências com chefes de Estado, ativistas de direitos humanos, líderes do mundo empresarial e
industrial, legisladores, empreendedores, representantes de organizações não governamentais e académicos.

A Comissária para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen afirma que :

Porque os jovens são os pilares do mundo de amanhã, a União Europeia apoia a sua
capacitação sempre que a sociedade necessita de inspiração e coragem para moldar um
mundo mais verde e justo, e para proteger o nosso planeta. A Comissão Europeia deseja dar-
lhes voz. Acreditamos na sua contribuição inestimável para os esforços no sentido do
desenvolvimento global.

As Jornadas Europeias do Desenvolvimento de 2021 incidirão na resposta estratégica da comunidade internacional
às alterações climáticas e à proteção da biodiversidade: 'O acordo verde para um futuro sustentável' é o tema deste
ano. O evento reunirá intervenientes globais de grande importância na área.

Visite o site para mais informações (eudevdays.eu)
e fique conectado nas redes sociais: 

#EDD21 e #EDDYoungLeaders

Para obter mais informações sobre o programa Jovens Líderes: youth@eudevdays.eu
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