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DESTAQUES EAI

GDF e a Agenda 2030
O Escritório de Assuntos
Internacionais - EAI lançou
a publicação "GDF e a
Agenda 2030:
Desenvolvimento
Sustentável em tempos de
Covid-19". O documento
elenca as principais ações
do governo local no
enfrentamento à pandemia,
sob a ótica dos 17
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável promovidos
pela ONU. Para visualização
e download do material,
acesse o site do EAI.

Rede Mercocidades
Por meio do EAI, foi
realizada a candidatura do
projeto “Brasília, uma
Cidade Segura para
Mulheres”, da Secretaria da
Mulher – SMDF, à “14ª
Capacitação de
Mercocidades para a
Elaboração de Projetos
Regionais”. A iniciativa
busca ampliar as políticas
públicas de gênero para
enfrentamento à violência
no DF. A capacitação
acontece até o dia 15 de
outubro.

O QUE É O BIM?

A interação coordenada de conexões entre atores internacionais
pode trazer aprendizados e resultados positivos a diversas áreas da
administração pública direta e indireta do Distrito Federal. A
veiculação de conteúdo e análises internacionais de qualidade
permite um olhar abrangente sobre desafios compartilhados, bem
como a avaliação comparada de problemas gerados e de soluções
apresentadas. Desse modo, potencializa-se a adoção de medidas
comprovadamente eficientes por parte dos distintos tomadores de
decisão.
Dada a vocação para a cooperação e o diálogo existente em Brasília,
capital que abriga uma das maiores e mais diversas comunidades
diplomáticas do mundo, o Boletim Internacional Mensal - BIM
apresenta-se como ferramenta de comunicação pública para a
otimização dessa característica cosmopolita de nossa cidade.
Orientada pela missão do Escritório de Assuntos Internacionais de
“Trazer o mundo para Brasília e levar Brasília para o mundo”, esta
publicação se propõe, por meio da troca de informações, a
aproximar ideias, instituições e pessoas.

Oportunidades
Internacionais
BOAS PRÁTICAS

Em parceria com a cidade
de Córdoba | Argentina, o
EAI submeteu o projeto
"Internationalization &
Colored Economies:
strategies towards Local
Economic Development in
metropolitan areas" à 3ª
Chamada de Propostas de
Projetos Piloto da rede
Metropolis.

Documentário homenageia 60 anos do Hospital de Base. Foto: Agência Brasília

SAÚDE

21/09 | ONU | Assembleia Geral realiza primeiro debate virtual em
função da pandemia
14/09 | DF | Um gigante: documentário homenageia 60 anos do Hospital
de Base em meio à pandemia da COVID-19
04/09 | UNICEF lidera a maior operação global de aquisição e
fornecimento de vacinas contra a COVID-19

ECONOMIA & INOVAÇÃO

22/09 | GDF | Todos os serviços ao cidadão disponibilizados de forma
remota, em função da pandemia

Parcerias com o SLU-DF, a
SEPE-DF, a SEMA-DF e a
SEE-DF renderam
candidaturas de três
projetos governamentais
("Programa de Gestão
Integrada e Sustentável de
Resíduos Sólidos do DF",
"Projeto de Recuperação da
Orla do Lago Paranoá" e
"Programa Fábrica Social")
ao Guangzhou Award for
Urban Innovation.
Junto à SEDUH-DF e à
cidade de Medellín |
Colômbia, o "Projeto de
Áreas Verdes e Espaços
Livres no Distrito Federal"
foi postulado à chamada de
financiamento de projetos,
no âmbito do Programa de
Cooperação Sul-Sul da rede
Mercocidades.

11/09 | Inglaterra e País de Gales | Negócios locais são incentivados a
utilizar o aplicativo NHS COVID-19
08/09 | Buenos Aires | Cidade lança Programa de Parceria de Negócios

GOVERNANÇA & SUSTENTABILIDADE

30/09 | GDF | Publicado o Atlas do Distrito Federal 2020
17/09 | PNUD | Programa de capacitação em territorialização dos ODS
são mantidos, em meio à pandemia, em formato virtual
10/09| ONU| Cooperação Sul-Sul desempenha papel importante na
recuperação da COVID-19

EDUCAÇÃO & CULTURA

#FALEAI

A ONU convida todos a
assistirem ao filme “Nações
Unidas: soluções urgentes
para tempos urgentes”.
Estreado este ano,
apresenta os principais
desafios enfrentados
globalmente neste
momento: a pandemia de
#COVID19, além de sugerir
as possíveis
intervenções que podem
transformar o mundo nos
próximos dez anos. O filme
pode ser assistido pelo
YouTube.

23/09 | GDF | Lançado Programa Esporte nas Ruas
14/09 | Bogotá | Cidade promove o concurso "Somos Centro Criativo",
para retomar atividades culturais no "novo normal"
09/09 | ONU marca Dia Internacional para Proteger a Educação de
Ataques
Escritório de
Assuntos Internacionais

