
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia Geral promove lançamento do Ano Internacional da 

Juventude – O tema do Ano é “diálogo e compreensão mútua” 

De agosto de 2010 a agosto de 2011 

DIRETRIZES 

 
O Ano Internacional da Juventude vai ser lançado, hoje na Sala da Assembleia Geral com um 

acontecimento eclético que incluirá discursos, actuações musicais, vídeos e poesia. O Secretário-Geral 

das Nações Unidas, Ban Ki-moon, estará presente e proferirá palavras de boas-vindas no lançamento do 

ano, que decorre entre 12 de Agosto de 2010 e 11 de Agosto de 2011, subordinado ao tema “Diálogo e 

Compreensão Mútua”. 

O Ano tem como objectivo promover os ideais de paz, respeito pelos direitos humanos e solidariedade 

entre gerações, culturas, religiões e civilizações. 

Numa mensagem emitida por ocasião do evento, o Secretário-Geral Ban Ki-moon afirmou que “num 

mundo em que os diferentes povos e tradições tendem a aproximar-se, graças a contactos mais 

frequentes do que nunca, é essencial que os jovens aprendam a ouvir atentamente, a solidarizar-se com 

os outros, a valorizar opiniões diferentes e a solucionar conflitos”. Exortou a um redobrar dos esforços 

“para incluir os jovens nas políticas, nos programas e nos processos de decisão que preparam o seu 

futuro e o nosso”. Para além do Secretário-Geral, usarão da palavra no evento especial de hoje o 

Ministro da Juventude, Desporto e Educação Física da Tunísia, Samir Laabidi, e o Representante 

Permanente da República do Benim junto das Nações Unidas, Jean-François Régis Zinsou. 

Sha Zukang, Secretário-Geral Adjunto para os Assuntos Económicos e Sociais, fará uma comunicação 

sobre os compromissos do sistema da ONU através da Rede Interorganismos da ONU para o 

Desenvolvimento da Juventude. A Directora Executiva do Fundo das Nações Unidas para a População, 
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Thoraya Obaid, apresentará uma comunicação conjunta dos Chefes de entidades da ONU, em que 

demonstram o apoio do sistema da ONU às questões do desenvolvimento da juventude. A Directora do 

Escritório de Nova Iorque da Organização Internacional do Trabalho, Jane Stewart, lançará Global 

Employment Trends for Youth (Tendências Mundiais do Emprego para os Jovens). 

A representante dos jovens, Maya Saoud, e a actriz, cantora e bailarina americana Monique Coleman 

também usarão da palavra. Chris Bashinelli, Director Executivo da Bridge the Gap TV, será o moderador 

do evento. 

Estão também previstos um espectáculo musical, em que actuarão The Bonde, um diaporama de 

fotografias premiadas no concurso de fotografia para jovens Shoot Nations, um espectáculo de poesia 

progressista, um espectáculo de dança pelo grupo Move for Autism e vídeos sobre questões ligadas à 

juventude. Uma exposição relacionada com o tema e subordinada ao título Visual Voices: youth 

perspectives on global issues estará aberta ao público no átrio dos visitantes da ONU, entre 2 de Agosto 

e 10 de Setembro de 2010. 

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

No mundo, há mais de 1,2 milhares de milhões de jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 

24 anos e que representam cerca de 18% da população mundial. O Ano Internacional da Juventude 

proporciona uma oportunidade para realçar os contributos dos jovens para a sociedade e promover a 

sua participação plena e eficaz. 

Oitenta e sete por cento dos jovens que enfrentam problemas de acesso limitado a recursos, cuidados 

de saúde, educação, formação, emprego e oportunidades económicas vivem em países em 

desenvolvimento. 

Num momento em que o mundo enfrenta muitas crises, que por vezes se sobrepõem, incluindo desafios 

financeiros e outros problemas socioeconómicos, é essencial que se invista nos jovens e se façam 

parcerias com eles, para encontrar soluções sustentáveis. 

Ao adoptar a resolução 64/134, que proclamou o Ano, os Estados-membros da ONU confirmaram a 

importância que a comunidade internacional atribui à integração das questões relacionadas com a 

juventude nos programas de desenvolvimento a nível mundial, regional e nacional. Para orientar os seus 

esforços durante o Ano, a ONU está a centrar-se em três grandes objectivos: (1) aumentar o 

empenhamento e o investimento nos jovens; (2) aumentar a participação dos jovens e as parcerias com 

os mesmos e (3) aumentar a compreensão intercultural entre os jovens. 

O LOGO 
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O Logo oficial do Ano Internacional da Juventude tem como representação ícones do diálogo na busca 

da compreensão entre os homens. O lema oficial do Ano Internacional da Juventude – AIJ, é:  

“Nosso Ano, Nossa Voz”. 

 

AS NAÇÕES UNIDAS E OS JOVENS 

Em 1985, a ONU celebrou o primeiro Ano Internacional da Juventude. No seu décimo aniversário, a 

Assembleia Geral adoptou o Programa Mundial de Acção para a Juventude, que criou um quadro de 

políticas e definiu directrizes para a acção nacional e o apoio internacional, tendo em vista melhorar a 

situação dos jovens. 

Hoje em dia, o Programa Mundial de Acção para a Juventude desempenha um papel destacado no 

desenvolvimento dos jovens. Centra-se em reforçar as capacidades nacionais no domínio da juventude e 

em aumentar a qualidade e quantidade das oportunidades de participação dos jovens. 

O Programa das Nações Unidas para a Juventude, inserido no Departamento de Assuntos Económicos e 

Sociais, desempenha o papel de ponto focal da ONU para a Juventude. Leva a a cabo uma série de 

actividades que visam promover o desenvolvimento dos jovens, nomeadamente aumentando a eficácia 

do trabalho da Organização no domínio do desenvolvimento dos jovens, mediante o reforço da 

colaboração e do intercâmbio entre as entidades da ONU através da Rede Interorganismos da ONU para 

o Desenvolvimento da Juventude. 

Os jovens e as organizações dirigidas aos jovens são incentivados a iniciar actividades que celebrem o 

Ano, bem como a participar nas mesmas, assinando o boletim informativo mensal electrónico da ONU, 

Youth Flash, disponível em www.un.org/youth, descarregando materiais de promoção da página Web 

oficial em social.un.org/youthyear e aderindo ao debate mensal em facebook.com/UNyouthyear. 

Para mais informações sobre o Ano Internacional da Juventude, queira visitar: 

http://social.un.org/youthyear/. Para questões concretas, é favor contactar as co-presidentes da Rede 

Interorganismos da ONU para o Desenvolvimento da Juventude, Nichola Shepherd (tel: +1 917 367 

9282; e-mail: shepherdn@un.org) ou Golda El-Khoury (tel: +33 1 45 68 45 47, e-mail: 

g.elkhoury@unesco.org. 

Para entrevistas, é favor contactar o Departamento de Informação Pública da ONU através de Elizabeth 

Scaffidi (tel: +1 212 963 5834 ou scaffidi@un.org). 

 (Comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento de Informação Pública a 12/08/2010) 
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