INFORMAÇÃO DE AGENDA
21, 22 e 23 de junho, 2019
18h30 – O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tutela a área da
Juventude, é o anfitrião da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela
Juventude 2019 e do Fórum da Juventude “Lisboa+21”, a decorrer na “Altice
Arena”, entre sexta-feira e domingo, contando com a presença do Secretário
de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.
Cerca de 100 delegações de todo o Mundo estarão em Lisboa, numa
Conferência inédita, tendo em conta a condição apresentada por Portugal de
que todos as comitivas fossem compostas por, pelo menos, um jovem. A União
Europeia, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o espaço
ibero-americano estarão significativamente presentes em Lisboa, à semelhança
de vários outros Estados – do Casaquistão à República Dominicana, dos Estados
Unidos ao Sudão do Sul, do Butão a Santa Lúcia.
Vinte e um anos depois, Portugal volta a ser o país anfitrião desta Conferência
Mundial. Em 1998, António Guterres era Primeiro-Ministro, Hoje é SecretárioGeral das Nações Unidas, cuja enviada para Juventude endossa este evento, no
qual ambos estarão presentes.
Além da sessão de abertura, no sábado, também a sessão Interativa sobre
Políticas e Programas de Juventude no contexto da Agenda 2030 (que decorre
entre as 16h00 e as 18h30) é aberta à Comunicação Social, bem como toda a
agenda da manhã domingo, que inclui a sessão de encerramento. O programa
pode
ser
consultado
aqui: https://www.lisboa21.gov.pt/pt/conteudo/programa/programa/prog.ht
ml
“Lisboa+21” é organizada pelo Governo Português - através do Ministério da
Educação - e pelo Conselho Nacional da Juventude (CNJ), destacando-se
algumas notas importantes:
•
•

•

•

Programa voluntariado: cerca de 100 jovens voluntários estarão a apoiar
Lisboa+21;
Sessão de Abertura contará com a performance do Chapitô – jovens
fazem uma dança alusiva aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) concebida para Lisboa+21;
Sessão de encerramento contempla a inauguração de uma Obra de Arte
de Bordalo II, criada a partir de materiais reutilizados: ficará num jardim
do Parque das Nações, para usufruto de todos, e como recordação
simbólica de Lisboa+21;
Lisboa+21 é um evento sustentável. Quase sem papel, recorrendo
sobretudo ao site e às redes sociais. Sem plástico.

