NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Portugal assume copresidência
do Organismo Internacional de Juventude para a Ibero-América
Portugal acaba de assumir a copresidência do Organismo Internacional de
Juventude para a Ibero-América (OIJ), juntamente com a República
Dominicana, para o mandato 2018-2020.
A decisão foi tomada por Altos Representantes da área da Juventude da região
ibero-americana, que se reuniram na Conferência de Ministras, Ministros e
Responsáveis da área da Juventude, em Antígua, Guatemala (13-15 novembro).
João Paulo Rebelo, que na qualidade de Secretário de Estado da Juventude e
do Desporto assume o cargo para o qual Portugal foi eleito, defende a
consolidação do papel do OIJ como organização de referência na
implementação de políticas de juventude a nível global. O governante refere
que esta eleição “afirma Portugal como país vocacionado para promover a
interculturalidade, a inclusão social, o desenvolvimento económico, a
sustentabilidade ambiental em parceria com a população jovem. Assumimos o
compromisso de fortalecer os organismos de juventude da Ibero-américa e o
empoderamento dos jovens, reiterando o apoio ao trabalho desenvolvido pelo
OIJ”.
Portugal reconhece e acompanha o esforço que o OIJ tem desenvolvido para
executar o Pacto de Juventude para a Ibero-América e, desse modo, contribuir
para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030.
Neste encontro foi dado seguimento a projetos e iniciativas que fortalecem os
jovens como atores transformadores nesta região e o principal objetivo da
Conferência foi concretizado. Foram aprovados o roteiro e as linhas de ação do
Pacto Juventude 2030, o que veio fortalecer a Parceria Internacional para a
Cooperação no domínio da Juventude. Foram apresentadas as orientações
gerais de atuação para o ano 2019 do OIJ, entre as quais se destacaram o Plano
de Cooperação Digital, o Tratado Internacional sobre os Direitos Humanos das
Pessoas Jovens, a implementação do Cartão Jovem Ibero-americano "Yow Pass"
e a consolidação da plataforma "Eu posso empreender".
O impacto da implementação do Pacto de Juventude para a Ibero-América
também foi avaliado, agregando quase 13 milhões de benefícios para mais de
80.000 jovens na região. Além disso, vincularam-se até ao momento mais de
100 diferentes partes interessadas e empresas, através da Parceria
Internacional para a Cooperação em matéria de juventude, mecanismo
inclusivo de articulação de atores (governos, academia, setor privado,

organizações internacionais e sociedade civil) e coordenação de recursos para
a promoção do desenvolvimento sustentável com jovens.
Para o Secretário-Geral do OIJ, Max Trejo, a Conferência “abre um antes e
depois na política de juventude, renovando os compromissos do Pacto Iberoamericano para a Juventude e posicionando o Pacto para a Juventude 2030
como a ferramenta principal para que as e os jovens liderem as ações para
alcançar o desenvolvimento sustentável na região Ibero-americana”.
As Conferências de Ministras, Ministros e Responsáveis para a área da Juventude
da Ibero-América representam a máxima instância em governança sobre a
temática da Juventude em toda a região, sendo o espaço no qual se definem as
políticas a longo prazo dos países membros do OIJ. Portugal está no OIJ desde
a sua fundação em 1992.

Lisboa, 18 de novembro de 2018

