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DECLARAÇÃO FINAL 

As Ministras, Ministros e Responsáveis de Juventude na América Latina, 

reunidos na Conferência de Ministros da Juventude realizada na cidade de 

Medellín, Colômbia, reiteramos nosso compromisso para construir um cenário 

de ação em conjunto e Inter setorial para promover políticas, programas e ações 

para jovens no âmbito de sistemas democráticos e pessoas pacíficas. 

Portanto, expressamos o nosso apoio para os acordos e compromissos 

assumidos até a data presente nas diferentes declarações das reuniões 

ministeriais Ibero-americanas. Ressaltamos a importância e relevância das suas 

múltiplas contribuições desde uma abordagem de juventude integrada que visa 

centralizar todos os esforços nos jovens, de acordo com um dos três pilares do 

XXV Encontro Latino-Americano de Chefes de Estado e de Governo: 

Juventude, Empreendimento e Educação, a ser realizada sob a liderança do 

Secretário Pro tempore da Colômbia, nos días 28 e 29 de outubro na cidade de 

Cartagena de Indias. 

CONSIDERANDO: 

Que a nova realidade da juventude envolve admitir a jovens como sujeitos de 

direitos e atores estratégicos de desenvolvimento na região, dada a sua 

capacidade inovadora e única, criatividade e seu potencial de transformar o 

ambiente político, social e cultural de uma forma interligada. 

Que a celebração do XXV Encontro Latino-Americana de Chefes de Estado 

e de Governo sob o tema: Juventude, Empreendimento e Educação é uma 

oportunidade para promover a construção de alianças e sinergias que promovam 



 

 

 

a implementação da agenda de juventude através estratégias inovadoras, 

interligadas e vinculadas às demandas da realidade da juventude que, no âmbito 

da cooperação internacional, facilite a ação conjunta dos governos, agência das 

Nações Unidas, bancos de desenvolvimento, o setor privado e a sociedade civil. 

Que os temas da juventude, empreendimento e educação que orientam as 

reflexões do próximo Encontro Ibero-Americano de Chefes de Estado e de 

Governo, colocam os jovens no centro da agenda pública e convocamos 

imperativamente  à ação coordenada e ligada a favorecer a investimento global 

na juventude. 

Que Com o apoio da Secretaria Pro Tempore do Encontro Ibero-americano está 

previsto para elevar esse pedido para aprovação o Pacto Ibero-Americano de 

Juventude, que é definida como uma aliança de vários atores políticos, 

económicos e sociais para conectar idéias e soluções concretas e particulares, 

traduzidas em programas, projetos e iniciativas para melhorar a situação da 

juventude na nossa região. 

Que um dos principais temas desta Conferência tem sido analisar e aprovar o 

estabelecimento do Pacto Ibero-americano de Juventude, que no espírito de 

construção inclusiva e participativa, está sendo desenvolvido com os aportes das 

declarações das Conferências Ibero-Americanas de Ministros; os resultados dos 

fóruns nacionais de juventude; as contribuições dos fóruns internacionais; os 

resultados da consulta Digital da América Latina; das orientações e 

recomendações propostas pelo Governo da Colômbia e o conteúdo do Plano de 

Ação OIJ (2016-2021); os estudos e pesquisas sobre a juventude publicados por 

reconhecidos especialistas no campo; os resultados do estudo qualitativo sobre 

as realidades de jovens latino-americanos, incluindo as entrevistas com atores-



 

 

 

chave da região; e, principalmente, para as contribuições feitas para chegar à 

Secretaria-Geral da OIJ por organismos oficiais de juventude. 

ACORDAMOS: 

 

1. Aprovar o Pacto Ibero-americano da Juventude, como um acordo 

político-institucional que vai permitir formar uma aliança entre vários 

setores e partes interessadas, a fim de melhorar a coordenação Inter 

setorial e intergovernamental, orientando o investimento e garantir o pleno 

desenvolvimento integral e a proteção dos direitos das pessoas jovens. 

2. Pedir à Secretaria-Geral da OIJ para servir como Secretaria Técnica do 

Pacto ibero-americano de juventude, dando seguimento constante aos 

compromissos contidos em si mesmo, como aqueles adquiridos no âmbito 

do XXV Encontro Latino-Americano de Chefes de Estado e de Governo 

sobre a Juventude. 

3. Solicitar  à Secretária-Geral da OIJ, promover a coordenação dos 

organismos internacionais, as agencias de cooperação, o setor privado, a 

academia e a sociedade civil para a consecução dos objetivos do Pacto 

Ibero-Americano de juventude. 

4. Solicitar à Secretária-Geral da OIJ elevar o Pacto Ibero-americano de 

Juventude ao XXV Encontro ibero-americano de Chefes de Estado e de 

Governo para sua aprovação 

5. Ratificar o trabalho de design e implementação do Plano de Ação do OIJ 

(2016-2021) e a sua ligação direta com as medidas empreendidas por 

organizações oficiais de jovens. A este respeito, encomendamos ao 

secretário-geral de OIJ apresentar o Plano de Ação para o Secretariado 

Pro-Tempore e ao Secretariado-Geral ibero-americano (SEGIB), para ser 



 

 

 

considerado na declaração final do XXV Encontro ibero-Americano de 

Chefes de Estado e governo. 

6. Aprovar o processo de atualização da Convenção Ibero-americana 

dos Direitos dos Jovens através de um protocolo adicional, pedindo a 

implementação de ações relevantes no menor tempo possível, seja obtido 

um consenso a ser assinado na próxima Conferência Ministros da 

Juventude. 

7. Apoiar a iniciativa de metas e Indicadores de Juventude no campo dos 

objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e solicitar o apoio da 

cooperação internacional para a incorporação na implementação da 

Agenda 2030. 

8. Continuar a promover o Projeto do cartão Jovem Iberoamericano, que 

lidera Espanha. 

 

 

RECONHECEMOS 

O compromisso dos jovens da América Latina, as agências de cooperação e os 

atores que tornaram possível a concepção e implementação dos fóruns 

nacionais da juventude nos países da região, de acordo com a identificação dos 

desafios, as alternativas e experiências no âmbito do processo de construção do 

Pacto para a juventude ibero-americana. 

 

O importante trabalho de planejamento que desenvolveu o Secretariado-Geral 

do OIJ através do processo de elaboração do seu Plano de Ação (2016-2021), 

que aprovou na última Conferência Ibero-Americana de Ministros e 

Responsáveis pela Juventude (Quintana Roo, 2015) , visa ajudar a fortalecer e 

dinamizar a agenda da juventude para expandir suas operações, consolidando 



 

 

 

as seguintes áreas: fortalecimento institucional; participação e governação; 

emprego e empreendimento; cultura e comunicação; inovação e novas 

tecnologias; projetos multissetoriais e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS); cidadania, direitos e deveres; e gestão do conhecimento. 
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