Encontro das Organizações do Fórum da Juventude da CPLP

(29 de janeiro, 11h00)
Intervenção do Secretário Executivo da CPLP,
Francisco Ribeiro Telles

Muito bom-dia!
Quero começar por saudar o Senhor Presidente do Fórum
da Juventude da CPLP, Marcus Barão, através de quem aproveito
para saudar todos os jovens da CPLP e as organizações presentes
nesta sessão.
É com satisfação que participo na abertura deste “Encontro
das Organizações do Fórum da Juventude da CPLP”, o que me
permite partilhar algumas ideias com os jovens da nossa
Comunidade.
Há já quase um ano que vivemos uma situação de
extraordinária incerteza e gravidade, devido à pandemia COVID19, cuja dimensão dos

efeitos ainda não conhecemos

inteiramente, mas que resultam já em sérios constrangimentos
ao cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e dos seus Objetivos.
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O contexto de emergência que o mundo enfrenta tem já, e
terá no futuro, um profundo impacto nas gerações mais jovens,
e exige que os esforços de cooperação nesta área da juventude
sejam reforçados através da concretização de parcerias fortes a
nível global, regional, nacional e comunitário.
Os jovens assumem um papel muito importante em prol da
defesa de um mundo mais justo e igualitário. São os jovens os
grandes responsáveis por muitas das conquistas democráticas de
que beneficiamos. Sem eles, sem o seu compromisso, sem o seu
envolvimento na defesa e preservação da liberdade e dos direitos
humanos, enfrentaremos seguramente retrocessos civilizacionais
em todos os quadrantes.
O mundo, que já se encontrava em transformação antes da
pandemia, verá, nos próximos tempos, uma aceleração dessas
mudanças, multiplicando os desafios já conhecidos e criando
outros, imprevisíveis. É, portanto, urgente que se desenvolvam
soluções inovadoras para um contexto radicalmente distinto
daquele que conhecemos.
Não podemos ignorar que as desigualdades entre ricos e
pobres, que já tinham uma particular incidência sobre as
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populações mais jovens, irão aumentar, gerando efeitos
perversos à escala global.
As taxas de desemprego jovem, já altas, sobretudo em África,
preocupam-nos, pois sabemos que arrastam para a exclusão
uma percentagem elevada de jovens e essa tendência será
agravada nos tempos mais próximos.
Reiteramos, pois, a necessária e urgente promoção de uma
educação e formação voltadas para um mundo e um mercado de
trabalho distintos dos dias de hoje.
No contexto mais específico da CPLP, prosseguimos esforços
para atender aos anseios de intercâmbio e mobilidade da
juventude dos nossos países.
Não somente pelo valor intrínseco que a mobilidade pode
oferecer em termos de formação, educação e mesmo trabalho,
mas também pelo que possibilita em termos de promoção do
conhecimento mútuo e do respeito pelas diferenças e pela
diversidade.
A mobilidade, tanto física como virtual, representa um
importante instrumento de intercâmbio e de valorização do
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conhecimento que, potenciado pelas novas tecnologias e redes
de comunicação, facultará maior acesso ao conhecimento.
Temos também a obrigação de divulgar e fomentar, entre os
jovens da CPLP, a valorização do nosso património comum, que
faz do idioma que nos une, mais do que um mero instrumento
de comunicação, um veículo para a partilha de valores e uma
forma diferenciada de olhar o mundo.
Caros Jovens,
Apesar dos constrangimentos que a todos nos afetam,
observamos, com muita satisfação, que os jovens da CPLP têm
estado ativos na construção e consolidação das políticas de
juventude da Comunidade.
Foram os jovens que propuseram um Plano Estratégico para
a Juventude, e foram os mesmos que o conceberam e o
apresentaram. E estou seguro de que serão também os jovens
quem nos apoiará na redefinição de políticas e estratégias no
pós-Covid.
Contamos convosco para retomar as ideias e a filosofia
subjacentes ao Ano Internacional da Juventude da CPLP,
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assinalado com sucesso em 2019, acelerando o processo de
deliberação dos órgãos da Comunidade sobre a necessidade de
incrementar a participação efetiva dos jovens da CPLP no
planeamento, na implementação, na monitorização e na
avaliação das políticas de desenvolvimento da Comunidade.
Esse

espaço

encontra-se

já

consagrado

pela

vossa

participação e envolvimento nas atividades da Conferência dos
Ministros da Juventude e Desportos da CPLP.
Mas num mundo em que as parcerias inteligentes e
construtivas serão cada vez mais necessárias, e considerando
que a CPLP se rege por valores de solidariedade na diversidade,
apelo a que não se esqueçam do vosso potencial enquanto
Observador Consultivo da CPLP, e da capacidade de mobilização
que essa condição vos oferece para ativar um envolvimento e
parceria, crescente e articulada, com a sociedade civil da CPLP
neste processo de construção coletiva.
Para concluir, gostaria de sublinhar que a CPLP pretende
continuar a apostar, de forma empenhada e comprometida, no
esforço de capacitação e valorização do potencial dos seus
jovens, incitando a identificação de instrumentos concretos para
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incrementar o desenvolvimento humano no espaço da nossa
Comunidade.
Muito gostaríamos de poder continuar a alargar esta parceira
e assim contribuir para consolidar o potencial de energia e
dinâmica dos jovens da CPLP na construção do nosso futuro
coletivo.
Contamos convosco, contem connosco.
Muito obrigado pela Vossa atenção.
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