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3 CONTINENTES
Mais de

480 MILHÕES DE PESSOAS

vivem no Mediterrâneo,
820 milhões em
países da UpM

DIA ANUAL DO
MEDITERRÂNEO
mediterraneanday.com

#MediterraneanDay

Em novembro de 2020, os 42 Estados-Membros da União
para o Mediterrâneo declararam o 28 de novembro como
o Dia oficial do Mediterrâneo, a ser assinalado anualmente,
apelando a todos os que se identificam com o Mediterrâneo
a celebrarem o legado duradouro desta ágora secular de
diálogo cultural, sabedoria e humanismo.
Lar de mais de 480 milhões de pessoas que vivem em 3
continentes, com uma costa de 46.000 km, a região oferece
uma riqueza de diversidade humana e natural inigualável em
qualquer outra parte do mundo. Comunidades e culturas há
muito que trocam ideias, comércio e aprendizagem através
deste mar comum. Este Dia visa reforçar estes laços, promover o diálogo e destacar as conquistas na região, bem como
mostrar questões de interesse e mobilizar vontade política
e recursos para enfrentar desafios comuns.
“O Mediterrâneo é a nossa casa e o nosso sustento, a nossa
história e o nosso futuro”, disse o Secretário-Geral da UpM,
Nasser Kamel. “Estamos a enfrentar grandes desafios na
região, mas também possuímos um grande potencial, e o
Dia do Mediterrâneo é uma oportunidade fantástica para
nos alegrarmos com tudo o que fizemos e podemos fazer se
trabalharmos em conjunto”.
Comemorando o aniversário do Processo de Barcelona, que
lançou a Parceria Euro-Mediterrânica nesta data em 1995, o Dia
tem como objectivo dar destaque às realizações e iniciativas
regionais empreendidas por governos, organizações internacionais e regionais, instituições financeiras internacionais,
agências de desenvolvimento, organizações da sociedade civil
e do sector privado - todos e qualquer pessoa que trabalhe
para reforçar a cooperação e integração na região.
O objectivo final do Dia é celebrar a nossa diversidade, mostrar
que as nossas semelhanças superam as nossas diferenças e
fomentar um sentido de união e comunidade.
Agora vamos celebrar!

Para qualquer questão ou entrevista,
por favor contactar:

Comunicação e media
T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729
media@ufmsecretariat.org

Fonte: EEA
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FAQ
Porque assinalamos o Dia do Mediterrâneo?
O Dia do Mediterrâneo visa promover uma identidade mediterrânica comum. A dimensão cultural é uma componente
importante da celebração, uma vez que este Dia oferece a
oportunidade de realizar eventos locais, nacionais e internacionais, exposições e festivais em toda a região.
O Dia do Mediterrâneo proporciona também um impulso
anual único para aumentar a visibilidade de uma agenda
positiva no Mediterrâneo e os esforços regionais gerais
empreendidos pelos governos, organizações internacionais
e regionais, agências de desenvolvimento, sector privado,
sociedade civil e todas as partes interessadas que trabalham
diariamente para reforçar a cooperação e integração na região.
É a ocasião para mostrar questões de interesse, mobilizar
vontade política e recursos para enfrentar os desafios e
celebrar as realizações na região
Porquê o 28 de novembro?
Marrocos

A 28 de novembro de 1995, o Processo de Barcelona nasceu
de uma vocação para converter a região mediterrânica num
espaço comum de progresso socioeconómico partilhado e
de diálogo entre os povos.
O Dia do Mediterrâneo é assim uma preciosa recordação
deste compromisso, para continuar - apesar dos desafios
que possam surgir - a avançar juntos.

“Com o objectivo de fomentar uma identidade mediterrânica comum e
aumentar a visibilidade e a apropriação da cooperação regional, declarámos
o dia 28 de novembro como o Dia do Mediterrâneo. Coincidindo com a
data da Declaração de Barcelona, o Dia do Mediterrâneo proporcionará a
oportunidade de realizar eventos culturais em toda a região, com vista a
reforçar os laços, promover intercâmbios e diálogos interculturais e abraçar
a diversidade da região”.

DIA DO MEDITERRÂNEO:
CAMPANHA 2022
Campanha 2022: O Mediterrâneo, uma viagem
através dos sentidos
O Secretariado da UpM lançou a campanha de 2022 para
convidar cidadãos, organizações e agentes culturais a reflectir
sobre uma identidade mediterrânea comum e aumentar a
sensibilização para os esforços empreendidos diariamente
em toda a região para melhorar a cooperação e integração
no espaço Euro-Mediterrânico. Ao longo de todo o ano que
antecede esta edição, o ecossistema Euro-Mediterrânico
partilhará histórias de iniciativas e personalidades, transcendendo culturas e gerações, no espírito de inclusividade,
diversidade e cooperação.
Intitulada “O Mediterrâneo, uma viagem através dos sentidos”,
a campanha visa celebrar a música e a comida que podem
evocar imediatamente memórias encantadoras da região,
a sombra de uma oliveira ou um olhar através de qualquer
uma das muitas e únicas linhas do horizonte num momento
de paz e de ligação com a natureza.
Ao longo do ano, os cidadãos são questionados “Quais dos
seus sentidos são despertados pela simples palavra, Mediterrâneo?”. Todos terão uma resposta diferente e, ainda assim,
um lembrete para uma identidade partilhada. A celebração
cultural será uma importante componente, uma vez que
proporcionará uma ocasião para a realização de eventos,
exposições e festivais em toda a região, com vista a reforçar
os laços entre as duas margens, promovendo o intercâmbio
intercultural e o diálogo, e abraçando o que nos une.
Vídeo teaser da campanha do Dia do Mediterrâneo

Conclusão oficial do 5º Fórum Regional da UpM, 2020, aqui.
A quem se destina?
A todos! Organizações que trabalham no domínio da cooperação e desenvolvimento, organizações e representantes dos
media, entidades públicas e privadas, bem como os cidadãos
que vivem e trabalham na zona do Mediterrâneo.
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ENVOLVA-SE

MAIS INFORMAÇÕES

Crie uma marca para o seu evento

O Processo de Barcelona

O logótipo oficial do Dia do Mediterrâneo está disponível em
muitas línguas.
Se faltar a sua língua, por favor contacte-nos e teremos todo o prazer em fornecê-la.

O Processo de Barcelona, a 28 de novembro de 1995, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e 12 países do Sul
e Leste do Mediterrâneo realizaram a primeira Conferência
Euro-Mediterrânica em Barcelona. Assinaram um acordo para
lançar o Processo de Parceria Euro-Mediterrânica, um novo
quadro de diálogo nascido do desejo de construir a região
mediterrânica num espaço de paz, estabilidade, segurança
e prosperidade partilhadas.

Se tiver uma ideia para um segmento ou uma reportagem
sobre o Dia, ou sobre um aspecto do Mediterrâneo que possa
fazer parte das celebrações, diga-nos! Podemos fornecer
citações, entrevistas e contribuições da nossa lista de especialistas e parceiros.
Se desejar ser um parceiro oficial do Dia do Mediterrâneo,
por favor entre em contacto: media@ufmsecretariat.org
Teremos todo o prazer em incluir o seu logótipo no website,
e em promover e redistribuir o seu conteúdo.
Junte-se à conversa nas redes sociais com a hashtag oficial:
#MediterraneanDay
Estamos a encorajar os parceiros dos sectores público e privado em toda a região a acolher eventos, concursos, festivais,
dias abertos, exposições, debates e discussões. Adicione ou
encontre um evento próximo de si no directório aqui.
Entrevistas
Se tiver uma ideia para um segmento ou uma reportagem
sobre o Dia, ou sobre um aspecto do Mediterrâneo que possa
fazer parte das celebrações, diga-nos! Podemos fornecer
citações, entrevistas e contribuições da nossa lista de peritos
e parceiros.
O Secretário-Geral da UpM, Nasser Kamel, a lista de especialistas da UpM e os especialistas dos ecossistemas mediterrânicos
mais vastos ficam à sua disposição para quaisquer comentários
ou perguntas, bem como os promotores e beneficiários do
projecto para as mais de 60 iniciativas apoiadas. Por favor
contacte-nos para media@ufmsecretariat.org
Pode encontrar uma lista completa dos nossos parceiros
institucionais e dos promotores do nosso projecto aqui.

42 Estados-Membros
27 membros da UE e 15 países do
Sul e Leste do Mediterrâneo.
Os seus Altos Funcionários
reúnem-se regularmente para
supervisionar e coordenar as
atividades da UpM.
2 Co-Presidentes
A UE e a Jordânia assumiram a
Co-Presidência Norte e Sul desde
2012, encarnando o princípio da
co-propriedade da UpM.
1 Secretariado
Com sede em Barcelona, o
Secretariado é a plataforma
operacional da UpM.
Marcos de 1995: Processo de
Barcelona

A Declaração de Barcelona definiu os principais objetivos da
parceria, divididos em três temas principais, ou metas: política e de segurança; económica e financeira; social, cultural
e humano.
A União para o Mediterrâneo
A União para o Mediterrâneo nasceu de uma continuação
do desejo de integração e coesão regional. A UpM reúne 42
países europeus e do Sul do Mediterrâneo para trabalharem
juntos em pé de igualdade sob uma Co-Presidência Norte-Sul,
atualmente detida pela UE e pela Jordânia. O seu objectivo é
reforçar a cooperação regional, o diálogo e a implementação
de projectos e iniciativas concretas com impacto tangível na
vida dos cidadãos.

2008: Lançamento da União para o

Mediterrâneo

2010: Criação do Secretariado da

UpM

2011 - presente: Mais de 50

projetos etiquetados; Fórum
Regional da UpM; Roteiro UpM;
UpM - UE Política de Vizinhança;
UpM - Estatuto de Observador da
ONU

2017: 2017: Novo Roadmap de
Ação da UpM
Nov 2020: Os Estados-membros

da UpM declaram o Dia do
Mediterrâneo

@ufmsecretariat
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/ufmsecretariat

Union for the
Mediterranean

@ufmsecretariat
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FACTOS E NÚMEROS

A bacia do Mediterrâneo, ESTENDENDOSE POR MAIS DE 2 MILHÕES DE QUILÓMETROS
QUADRADOS, é o segundo maior hotspot
mundial de biodiversidade

O Mediterrâneo
tem 46.000 KM
DE COSTA
80% DOS POSTOS DE TRABALHO
NA REGIÃO MEDITERRÂNICA são
criados por PMEs
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Fontes: EEA briefing / UNICEF / OECD / FAO, 2018 / Direcção-Geral do Ambiente
da Comissão Europeia / DocksTheFuture / Relatório da OIT sobre PMEs e criação
de empregos / OMT / MedECC /Direcção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia

Apenas dois dos 49 LOCAIS
CULTURAIS RECONHECIDOS PELA UNESCO
EM TORNO DO MAR MEDITERRÂNEO ESTÃO A
SALVO das alterações climáticas

A região mediterrânica
é o DESTINO TURÍSTICO NÚMERO 1
no mundo
O Mediterrâneo detém 18% DA
FLORA MARINHA MUNDIAL E 28% SÃO ESPÉCIES
ENDÉMICAS (únicas na região)
Uma das rotas marítimas mais
movimentadas do mundo: CERCA DE
1/3 DO TOTAL DA MARINHA MERCANTE DO MUNDO
ATRAVESSA O MAR todos os anos
9

QUANDO PENSA
NO MEDITERRÂNEO,
ONDE É QUE ISSO O
LEVA?

mediterraneanday.com

#MediterraneanDay
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mediterraneanday.com

#MediterraneanDay
Telefone: 00 34 935 214 137 | media@ufmsecretariat.org

