XII CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Santa Maria, 16 de julho de 2018
Resolução sobre a Importância da Juventude para o Futuro da CPLP
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
reunido em Santa Maria, na sua XXIII Reunião Ordinária, no dia 16 de julho de 2018;
Recordando que a Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP adotou
um conjunto de documentos estruturantes e orientadores da intervenção da Juventude
na CPLP, designadamente o “Documento Estratégico para a Juventude da CPLP 2015 e
Além”, a “Carta da Juventude da CPLP” e o “Projeto de Ação Estruturada para a
Juventude da CPLP”;
Reconhecendo a importância do empoderamento, participação e bem-estar dos jovens
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
Realçando o desafio que os jovens enfrentam para escapar ao ciclo da pobreza e
alcançar um emprego digno e o papel preponderante que podem desempenhar na
promoção do crescimento económico sustentável;
Considerando que a atuação da Juventude na CPLP tem vindo a conhecer um renovado
ímpeto, materializado pelo potencial de transversalidade das políticas de juventude no
plano nacional, comunitário e internacional;
Considerando, contudo, a necessidade de continuar a fortalecer a participação efetiva
dos jovens da CPLP no planeamento, na implementação, na monitorização e na
avaliação das políticas de desenvolvimento na Comunidade, designadamente no
quadro da realização bem-sucedida dos ODS;
Felicitando o compromisso firmado pela Secretária Executiva da CPLP e pelas
Secretárias Gerais da Ibero-Americana (SEGIB), da Francofonia (OIF) e da
Commonwealth na Conferência de Montreal, realizada em 14 de junho de 2017, que
motivou o lançamento de um “Apelo por um Humanismo Universal”, que ressalta a
importância do empoderamento dos jovens e da promoção de seus direitos
fundamentais, inclusive o acesso à educação e cuidados de saúde;
Regozijando-se com a participação da CPLP no evento “Diálogo com a Juventude –
Perspetivas sobre a Educação, Emprego e Prevenção da Radicalização que Leva ao
Extremismo Violento”, promovido pelo Presidente da Assembleia-Geral das Nações
Unidas (AGNU), realizado em Nova Iorque, a 30 de maio de 2018, na sede da ONU,
em Nova Iorque, que juntou jovens da CPLP, da OIF, da SEGIB e da Commonwealth;
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Constatando a crescente dinâmica de atividades desenvolvidas em parceria entre o
Secretariado Executivo da CPLP, a Secretaria Geral da Conferência dos Ministros da
Juventude e do Desporto da CPLP e o Fórum da Juventude da CPLP;
DECIDE:
1. Tomar nota, com satisfação, da adoção, pela X Conferência dos Ministros da
Juventude e Desportos da CPLP, do “Plano de Ação para a Juventude 20182022”;
2. Felicitar a Secretaria Geral da Conferência dos Ministros da Juventude e do
Desporto da CPLP pela parceria desenvolvida com o Organismo Internacional
da Juventude para a Ibero-América (OIJ), tendo em conta a necessidade de
criação de sinergias e a convergência de programas de juventude entre o espaço
da CPLP e o espaço ibero-americano;
3. Saudar a realização do evento alusivo aos 70 anos da assinatura da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, previsto para ocorrer em Cascais, em
novembro de 2018, numa parceria a desenvolver entre o Secretariado Executivo
da CPLP, a Secretaria Geral da Conferência dos Ministros da Juventude e do
Desporto da CPLP e o Fórum da Juventude da CPLP, que contará com a
presença de jovens dos espaços da CPLP, da Ibero-América, da Commonwealth
e da Francofonia, reforçando assim a mobilização dos jovens na defesa e
promoção de referenciais universais e humanistas;
4. Incentivar o Secretariado Executivo da CPLP a robustecer as suas parcerias com
o Escritório da Organização Internacional de Trabalho (OIT) e o Escritório da
Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura
(OEI), em Lisboa, para, conjuntamente, desenvolverem uma reflexão sobre a
temática do “Futuro do Trabalho para os Jovens”, no âmbito da celebração do
centenário da OIT, em 2019, com o intuito de promover a reflexão das
vantagens económicas do empreendedorismo jovem e a sua inserção no
mercado de trabalho em cada Estado-Membro.
Feita em Santa Maria, a 16 de julho de 2018.
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