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Fórum da Juventude da CPLP termina em Díli 
 
 

O Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa [CPLP] terminou ontem, 12 de 

Novembro, no Dia Nacional da Juventude de Timor-Leste e da comemoração do massacre o cemitério de 

Santa Cruz de 1991. O Fórum, onde se incluíam representantes dos conselhos de juventude dos Estados-

membros da CPLP, começou, na segunda-feira, dia 9 de novembro, uma semana de eventos. O Primeiro-

Ministro, Rui Maria de Araújo, deu então as boas vindas aos delegados, num seminário intitulado "Jovens, 

novo paradigma para a transformação global", que se realizou no Centro de Convenções de Díli. 

 

O Primeiro-Ministro exortou os jovens ali reunidos a fazerem ouvir a sua voz e a serem proativos nas suas 

comunidades. "A vossa participação e espírito empreendedor são necessários para que o mundo se torne 

um melhor sítio para se viver. A vossa dinâmica de interação e a vossa energia perante os desafios dá-vos 

a vocês, jovens, a capacidade de influenciar os rumos dos nossos países [tornando-se um] novo paradigma 

para a transformação global", afirmou o Chefe do Executivo. 

 

O Conselho Nacional da Juventude de Timor-Leste tomou a iniciativa de organizar este encontro 

internacional, com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, com a missão de "manter e 

aprofundar amizades, cooperação, solidariedade e o diálogo intercultural entre os jovens de língua 

portuguesa". 

 

Alguns dos programas timorenses para a juventude, discutidos esta semana, incluíram o Parlamento da 

Juventude, criado em 2009, diversas iniciativas de formação no domínio da agricultura e meio ambiente, 

bem como cursos de gestão de projetos, empreendedorismo e voluntariado oferecidos pela Secretaria de 

Estado da Juventude e Desporto. Estes cursos apoiam pequenas cooperativas de jovens em diversas 

áreas, incluindo a construção de instalações desportivas e gestão de eventos da comunidade. 

 

Na terça-feira, os delegados reuniram-se em Assembleia Geral para discutirem e reverem os Estatutos e 

aprovarem o seu Ato Constitutivo. Durante a reunião, tomaram posição sobre a Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015 e assinaram o documento com as conclusões dos trabalhos deste Fórum da 

Juventude da CPLP, a chamada Declaração de Díli. Na quarta-feira, foram feitas visitas de cortesia ao 

Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Parlamento Nacional, ao Secretário de Estado da 
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Juventude e Desporto, ao Conselho Nacional da Juventude de Timor-Leste e à Escola Portuguesa de Díli. 

Os delegados também visitaram o Arquivo e Museu da Resistência Timorense. 

 

O Fórum da Juventude terminou com a participação dos delegados na Missa do Dia Nacional da Juventude 

e na Marcha da Igreja de Motael até ao Cemitério de Santa Cruz. O dia ficou ainda marcado pela leitura 

oficial e assinatura da Declaração de Díli e pelo jantar de despedida. 

 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, felicitou o Conselho Nacional 

da Juventude de Timor-Leste e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto pelos esforços que 

contribuíram para o sucesso do Fórum da Juventude da CPLP. "As ideias partilhadas e as amizades 

construídas ao longo destes últimos dias", afirmou, "têm uma influência positiva para o futuro. Timor-Leste e 

as comunidades da CPLP precisam da participação de todos, jovens e velhos, homens e mulheres, 

daqueles que vivem nas pequenas localidades e dos que habitam nas grandes cidades, para o sucesso e o 

desenvolvimento das nossas nações. No entanto, Timor-Leste, em que mais de 60% da população tem 

menos de 25 anos de idade, tem uma responsabilidade especial junto dos jovens que deram o seu 

contributo para o desenvolvimento da Nação, como os das gerações vindouras." FIM 

 

 

 

 


