Contagem decrescente para a Conferência Mundial de Ministros
Responsáveis pela Juventude 2019 e Fórum da Juventude

“Lisboa+21”
Falta pouco mais de uma semana para Portugal receber a Conferência Mundial
de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e o Fórum da Juventude
“Lisboa+21”, que reunirá centenas de responsáveis pela pasta da Juventude de
países, organizações internacionais e não-governamentais, e de jovens entre
21 e 23 de junho.
O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Ministro
da Educação (que tutela a área da Juventude e é anfitrião da Conferência),
Tiago Brandão Rodrigues, intervêm na sessão de abertura, enquanto o
Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Primeiro-Ministro
português, António Costa, encerram os trabalhos. Marcam ainda presença
nesta Conferência Mundial a Presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas,
María Fernanda Espinosa Garcés, e a Enviada do Secretário-Geral das Nações
Unidas para a Juventude, Jayathma Wickramanayake.
Em 1998, o Governo Português, em cooperação com os parceiros do Sistema das
Nações Unidas, organizou a Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela
Juventude, que se tornou um marco no trabalho em torno das políticas de
Juventude. Na Declaração final, Ministros e demais líderes mundiais presentes,
comprometeram-se a trabalhar com a Juventude num conjunto de políticas e
programas que fossem ao encontro das preocupações dos jovens e melhorassem
as suas vidas. Estes compromissos cobriam as áreas prioritárias do setor, tal
como definido no Programa Mundial de Ação para a Juventude, adotado em
1995 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
Vinte e um anos depois, os Estados são agora chamados a intensificar os seus
compromissos para integrar a perspetiva de Juventude na implementação da
Agenda 2030. A ação é necessária e o seu adiamento não é, definitivamente,
uma opção.

A Conferência e Fórum da Juventude “Lisboa+21” têm como objetivo:


Proporcionar um espaço onde os Estados e as pessoas jovens possam
disponibilizar informação sobre os esforços nacionais para tornar os
compromissos da Declaração de Lisboa de 1998 uma realidade,
atendendo ao Programa Mundial de Ação para a Juventude, ao
compromisso renovado do Primeiro Fórum Global sobre Políticas de
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Juventude, em Baku, e ainda aos objetivos e à visão da Estratégia da
ONU para a Juventude - Juventude 2030;


Facilitar o diálogo sobre estratégias e iniciativas inovadoras e
operacionais - ao nível das políticas e da implementação - que promovam
a integração da perspetiva da Juventude na formulação de políticas e o
envolvimento das pessoas jovens na concretização da Agenda 2030, a
nível nacional, regional e global;



Possibilitar a troca de conhecimentos e experiências no sentido de serem
alcançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
incluindo informações sobre práticas eficazes de implementação, de
monitorização, de acompanhamento e de revisão de políticas de
Juventude e da participação das pessoas jovens;



Desencadear um debate sobre temas emergentes da Juventude e meios
para apoiar efetivamente as pessoas jovens a superar os desafios
resultantes de um mundo em mudança;



Acordar um compromisso renovado com as pessoas jovens através de
políticas e programas eficazes, inovadores e baseados em evidências.

Da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e do
Fórum da Juventude “Lisboa+21” resultará uma Declaração renovada sobre
Políticas e Programas de Juventude (Lisboa+21), no quadro da Agenda 2030.
“Lisboa+21” é organizada pelo Governo Português - através do Ministério da
Educação - e pelo Conselho Nacional de Juventude, com o endosso do Gabinete
da Enviada do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Juventude, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), o Fundo das Nações Unidas de Apoio à População
(UNFPA) e o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas
(UN DESA).
(memorando em anexo)

Lisboa, 12 de junho de 2019
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MEMORANDO

SÍTIO OFICIAL DA CONFERÊNCIA:
https://www.lisboa21.gov.pt/

ORGANIZAÇÃO:
Organizada pelo Governo Português, através do Ministério da Educação, e pelo
Conselho Nacional de Juventude, com o endosso do Gabinete da Enviada do
Secretário-Geral das Nações Unidas para a Juventude, da Organização
Internacional do Trabalho, da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Fundo das
Nações Unidas de Apoio à População e o Departamento de Assuntos Económicos
e Sociais das Nações Unidas.
PARTICIPANTES:
A Conferência e o Fórum de Juventude, que se realiza no Altice Arena, reunirá
ministros e altos dirigentes de países de todo o mundo e representantes de
organizações da juventude (intergovernamentais e não-governamentais).
Dia 21 de junho terá lugar uma receção de boas-vindas, assim como eventos
paralelos ao programa oficial.
LOCAL:
Conferência e Fórum da Juventude – Altice Arena
https://www.lisboa21.gov.pt/en/content/conference/pratical/usefull.html

PROGRAMA:
O projeto de programa, em atualização, pode ser consultado no sítio
“Lisboa+21”.
Conta com a intervenção como oradores de responsáveis de agências das Nações
Unidas, jovens, bem como de representantes de várias organizações
internacionais de âmbito regional no domínio da juventude ou de entidades
representativas da Juventude dessas mesmas organizações e ainda de jovens
ativistas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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