INFORMAÇÃO PRÁTICA
LOCAL DO ENCONTRO
O X Encontro Hispano-Luso de Fundações realizar-se-á a 20 e 21 de fevereiro em Mérida, na sala multiusos das
instalações em Mérida da Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Edificio III Milenio, Avda.
Valhondo, s/n.
https://www.google.com/maps - Código plus: WMG8+69 Mérida, España
Dispõe de várias zonas de estacionamento próximo do edifício (marcadas a amarelo).

Edifício III Milenio

ALOJAMENTO
Contactámos com diversos hotéis em Mérida para acordar preços reduzidos.
Ao proceder à sua reserva, deverá indicar que é participante do X Encontro Hispano-Luso de Fundações.
Os hotéis e as tarifas são:
-

Parador de Mérida https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida (Central)
Quarto duplo de uso individual com pequeno-almoço incluído — 76 €/noite
Quarto duplo com pequeno-almoço incluído — 86€/noite.
O preço do estacionamento é de 14€/noite.

-

Hotel ADEALBA http://www.hoteladealba.com/ (Central)
Quarto duplo de uso individual com pequeno-almoço incluído — 60 €/noite
Quarto duplo com pequeno-almoço incluído — 65 €/noite.
Suplemento de pequeno-almoço: 12 euros/pessoa/dia.

-

Hotel TRYP MEDEA https://www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/tryp-merida-medeahotel/index.html (Acesso fácil com automóvel)
Quarto duplo de uso individual — 55 €/noite
Suplemento de pequeno-almoço: 10 euros/pessoa/dia.
O preço do estacionamento é de 10 €/noite

REFEIÇÕES
O jantar da noite no dia 20 de fevereiro terá lugar no Parador de Mérida. A refeição do dia 21 terá serviço de catering
no local de encontro.
Se tem alguma intolerância alimentar ou dieta especial, pedimos que nos informe, para que possamos ter essa
informação em consideração e comunicá-la com antecedência.

WEB e REDES SOCIAIS
Convidamos a promover as atividades do encontro através do Facebook e do Twitter:
https://www.facebook.com/fundacionyuste.org
@fundacionyuste
www.fundacionyuste.org
https://www.facebook.com/AsociacionEspanoladeFundaciones/
@AEF_fundaciones
http://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.facebook.com/ccmijesususonpage
@ccmijesususon
http://www.ccmijesususon.com/
https://es-la.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Mercedes-Calles-Carlos-Ballestero-363909693032/
http://fmercedescalles.es/
https://www.facebook.com/centroportuguesdefundacoes
http://www.cpf.org.pt/
https://es-la.facebook.com/FundacionesExtremadura
@fundacionesext
https://www.facebook.com/fundacaoeugeniodealmeida
@CAC_FEA
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Maimona-1579064885691347
@maimonaorg
http://www.maimona.org/
Hashtag: #fundacionesyods

CONTACTO
www.fundacionyuste.org
Telefones: +34 924 38 74 01 / +34 687 75 36 94
PROGRAMA
O encontro tem por objetivo criar oportunidades entre fundações espanholas e portuguesas, assim como com outros
setores (empresas, universidades, administração pública e terceiro setor) e apresentar ações na área dos ODS e outro
tipo de projetos de cooperação europeia ou internacional realizados por fundações, individualmente ou em
colaboração com outras entidades, para promover um melhor conhecimento sobre o tema e incentivar a realização
de projetos comuns neste campo.
O programa terá início no dia 20 de fevereiro às 17h30 com a intervenção de Cristina Gallach, Alta Comissária para a
Agenda 2030, encarregada de coordenar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
em Espanha, e contará com atividades de networking desde o primeiro dia e com painéis em que as próprias
fundações apresentarão os seus projetos, dando pistas sobra a sua abordagem e abrindo oportunidades de
colaboração.
Os trabalhos terminarão no dia 21 de fevereiro pelas 17h00.
Poderá ver o programa atualizado nos próximos dias em: http://www.fundacionyuste.org/x-encuentrohispano-luso-de-fundaciones-las-fundaciones-y-los-ods-sinergias-y-oportunidades-ante-retos-comunes/

SITES COM INTERESSE
Sobre os ODS
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
Sobre Mérida
http://turismomerida.org/inicio/
http://merida.es/

NOTA
Haverá um pequeno espaço para as fundações participantes exporem os seus folhetos e informações relevantes que
desejarem partilhar com os outros participantes.

