
Mais de uma quarta 
parte da população 
iberoamericana tem 
entre 15 e 29 anos de 
idade. Estamos falando 
de mais de 150 milhões 
de jovens, um 20% dos 
quais vivem em situação 
de exclusão. Gerações 
inteiras estão enfren-
tando novos cenários, 
onde a precariedade 
e a mudança contínua 
são denominadores co-
muns. Por este motivo, 
na primeira semana de 
maio mais de 600 pes-
soas e representantes 
de 20 países têm se 
reunido em Barcelona 
e Madrid, para celebrar 
O VIII Foro Iberoameri-
cano "Fazendo Política 
Juntos: as juventudes 
hoje e sus retos do fu-
turo", um ato organiza-
do conjuntamente pela 
FUNDESPLAI-FUNDACIÓN 
ESPLAI — como organi-
zação social da Liga Ibe-
roamericana de Organi-
zações da Sociedade 
Civil contra a Exclusão e 
a Pobreza, e a Secretaria 
Geral Iberoamericana.

O VIII Foro assumiu o 
compromisso celebra-
do em 2016, em Brasília, 
e serviu para abrir um es-
paço de diálogo para a 
incidência nas políticas 
público da região iberoa-
mericana em torno aos 
programas, projetos, 
experiências e políti-
cas de êxito em relação 
às juventudes e seus 
objetivos para o futuro, 
relativos à educação, a 
participação e ao traba-
lho. Não se pode cons-
truir um futuro melhor 
sem a participação dos 
jovens: a principal for-
taleza de nossas socie-
dades, mas também seu 
maior desafio. Por isso é 
necessário que todos os 
agentes da sociedade 
nos mobilizemos.

Mobilização 
a Favor da 
Juventude

Mais de 600 representantes 
de 21 países debatem 

os desafios da juventude
Alejandra Solla
Presidenta da Liga

629 
Participantes 
no Fórum

344 
Jovens 
Participantes 
do Fórum

25 
Representantes 
de administrações 
públicas

15 
Representantes 
de empresas

21
Organizações 
Sociais 
Iberoamericanas

34 
Aparições 
em meios de 
comunicação

78
Palestrantes 
nas mesas 
e conferências

2018 
O IX Foro será 
realizado no 
próximo ano na 
Guatemala

tos
haciendo
política jun

VIII foro iberoamericano
+

O Fórum 
em númeroS

Os jovens Marian Bahous e Alejandro Bedoya apresentaram os atos de Barcelona. Na mesa inaugural estavam presentes Miquel 
Àngel Essomba, da Prefeitura de Barcelana; Núria Valls, Diretora Geral da FUNDESPLAI; Neus Munté, Conselheira da Presidência 
do  Generalitat da Catalunha; Josep Gassó, Presidente da FUNDESPLAI, e Marc Simón, Diretor Coorporativo da Área Social da 
Fundação "La Caixa”. FOTO: JORDI PLAY

especial
FÓRUM

iberoamericano
Maio de 2017

Mais de 600 pessoas de 21 países iberoamericanos 
participaram entre os dias 2 e 7 de maio, em Barcelo-
na e Madrid, do VIII Foro Iberoamericano "Fazendo 
Política Juntos", organizado pela Liga Iberoamerica-
na, a Secretaria Geral Iberoamericana (SEGIB) e a 
FUNDESPLAI. O Fórum é um espaço de diálogo para 
a incidência em políticas públicas e nesta edição fo-

ram analisados os desafios das jovens iberoamericana: 
trabalho, educação e participação. Um Fórum que foi 
realizado poucos meses após a Reunião de Chefes de 
Estado, celebrada em Cartagena de Índias, no mês de 
outubro de 2016, onde foi aprovado o Pacto Iberoa-
mericano para Juventude.

O Fórum também se difundiu amplamente na Internet. Todas 
as sessões foram retransmitidas em streaming, diariamente 
foram postados vídeos com resumos diários, declarações dos 
principais de maior de destaque galerias de fotos e posts dos 
aspectos de maior de destaque do evento. Tudo foi centralizado 
através da web www.fundacionesplai.org/forumliga/. 
Além disso, destacamos que #ForoLiga17 foi trending topic, 
tanto em Barcelona como em Madrid.

O VIII Foro também foi divulgado na web e nas redes sociais

Seguir leitura na pág. 2

Vídeo resumo do 
VIII Foro

Relatório completo
do VIII Foro

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
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terça-feira 2 de maio. BaRcelOna Quarta-feira, 2 de maio. BaRcelOna

Impulsionamento à educação, ao Trabalho e a Participação

Nosso objetivo 
é que a voz dos 
jovens chegue à 
agenda política 
iberoamericana e 
especialmente 
àqueles de regiões 
mais pobres"

As organizações 
sociais pensam que 
não podemos aban-
donar os jovens nesta 
situação de dificulda-
de de acesso ao mer-
cado de trabalho e a 
formação"

Os jovens 
seguirão sendo 
um tema central 
para a Reunião 
Iberoamericana 
de Guatemala 
em 2018"

recepçõeS 
inStitucionAiS
1  Da esquerda à direita, Josep 
gassó, presidente de FunDeS-
plai; alejandra Solla, presidenta 
da liga, e lluís tejedor, prefeito 
de prat, na jornada que abria o Viii 
Foro iberoamericano.

2  recepção na prefeitura de Bar-
celona 

3  Carme Forcadell, presidenta do 
parlamento, recebeu as delega-
ções iberoamericanas na visita ao 
hemiciclo catalão.

4  exibição de Castelheiros de Cor-
nellà às delegações presentes.

5  Da esquerda à direita, David Calabuig, 
dos Castelheiros de Cornellà; alejandra 
Solla, Josep gassó, Sandra guevara e 
Manel Vila, diretor geral de Cooperação 
e Desenvolvimento da generalitat.

JornAdA nA coSmocAixA, em BArcelonA
1  a principal mesa de conferencistas da Quarta-feira, 3 de maio, contou com a pre-
sença de ricardo tadeu, juiz do tribunal de apelação do trabalho da 9a região do 
Brasil; Martín rivero, coordenador da área de Coesão Social e Cooperação Sul-Sul 
da SegiB, e tania Martínez, prêmio nacional de Juventude do México em 2016, e foi 
moderada por núria Valls, Diretora geral da Fundação eSplai, segunda à esquerda. 
2  as diferentes jornadas do Fórum reuniram aproximadamente 700 pessoas, entre 
os eventos de Barcelona e Madrid. 3  y 4  e aproximadamente 200 jovens de 7 paí-
ses participaram por meio de videoconferência no Fórum Jovem, que finalizou com 
o lançamento de aviões de papel que representavam o voo dos sonhos dos jovens.
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VIII foro iberoamericano

AleJAndrA SollA
preSiDenta Da liga 

iBeroaMeriCana 
(argentina)

núriA VAllS
Diretora geral 

Da FunDação eSplai

reBecA GrynSpAn
SeCretaria geral 
iBeroaMeriCana

Jornadas Intensivas 
de debate 
em Barcelona

O Fórum iniciou na ter-
ça-feira, 2 de maio, com 
as recepções na Prefeitu-
ra de Prat de Llobregat e 
no Parlamento de Cata-
lunha e um ato no Palá-
cio de Pedralbes.

Na quarta-feira, 3 e 
quinta-feira, 4 de maio, 
o Fórum foi realizado na 
CosmoCaixa de Barce-
lona. No dia 3 de maio, 
a jornada começou com 
as intervenções de Jo-
sep Gassó, presidente 
do FUNDESPLAI; Marc 
Simón, diretor corpora-
tivo da Área Social da 
Fundação "La Caixa"; 
Miquel Àngel Essomba, 
da Prefeitura de Barcelo-
na, e Neus Munté, con-
selheira da Presidência 
Generalitat de Catalunha.

Posteriormente, tive-
ram lugar conferências 
e mesas temáticas com 
jovens, representantes 
de administrações, em-
presas e universidades, 
que analisaram os âm-
bito do trabalho, a par-
ticipação e a educação 
juvenis. No período da 
tarde, foi realizado o no 
Fórum Jovem.

Na quinta-feira, a jor-
nada foi intitulada “En-
contro Internacional de 
Formação e Aprendiza-
gem de Trabalho”. O dia 
começou com as inter-
venções de Josep Gassó, 
presidente de FUNDES-
PLAI, e Valdinei Valério, 
superintendente da Rede 
Pró-Aprendiz (Brasil). A 
sessão terminou com um 
reconhecimento às em-
presas e jovens que estão 
participando no progra-
ma Joven Valor.

O VIII Foro Iberoamericano em primeira pessoa         
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Vídeo resumo do dia
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Quarta-feira, 2 de maio. BaRcelOna Quinta-feira 4 de maio. BaRcelOna

Impulsionamento à educação, ao Trabalho e a Participação

Não há nenhuma pos-
sibilidade de desen-
volver políticas pú-
blicas eficientes que 
garantam a inserção 
laboral de jovens vul-
neráveis sem 
o mundo local"

Cada vez mais 
estamos em um mun-
do global, onde os 
problemas dos jovens 
nos inquietam a to-
dos, mas cada país 
deve aplicar as suas 
soluções, localmente"

JornAdA nA coSmocAixA, em BArcelonA
1  a principal mesa de conferencistas da Quarta-feira, 3 de maio, contou com a pre-
sença de ricardo tadeu, juiz do tribunal de apelação do trabalho da 9a região do 
Brasil; Martín rivero, coordenador da área de Coesão Social e Cooperação Sul-Sul 
da SegiB, e tania Martínez, prêmio nacional de Juventude do México em 2016, e foi 
moderada por núria Valls, Diretora geral da Fundação eSplai, segunda à esquerda. 
2  as diferentes jornadas do Fórum reuniram aproximadamente 700 pessoas, entre 
os eventos de Barcelona e Madrid. 3  y 4  e aproximadamente 200 jovens de 7 paí-
ses participaram por meio de videoconferência no Fórum Jovem, que finalizou com 
o lançamento de aviões de papel que representavam o voo dos sonhos dos jovens.

encontro SoBre A formAção e AprendizAGem trABAlhiStA 
1  Francesco M. Chiodi, coordenador da área de políticas Sociais do programa euro-
SoCial e membro do instituto Ítalo latino americano. 2  Valdinei Valério, superinten-
dente de rede pró-aprendiz (Brasil). 3  os jovens participantes do Fórum deixaram 
registro de suas propostas tanto em Madrid, quanto em Barcelona. 4   Mercè Consesa, 
presidenta do Conselho provincial de Barcelona, e lluís tejedor, prefeito do prat, par-
ticiparam no ato de reconhecimento à jovens e empresas do programa Joven Valor. 
5  os jovens participantes no programa Joven Valor colaboraram na apresentação 
das diferentes mesas e conferências do Viii Foro. 
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lluíS teJedor
preFeito De prat 

De lloBregat

caRMe FORcaDell
preSiDenta Do 
parlaMento 

De Catalunha

enrique arnanz
Presidente 
da Fundação ESPLAI

O VIII Foro Iberoame-
r i can o “Ha ci end o 
Política Juntos” tem 
sido um sucesso de 
participação, orga-
nização, espaços de 
trabalho… Os par-
tic ipantes das 23 
instituições  de Ibero 
América têm expres-
sado reiteradamente 
sua satisfação. 

O Fórum foi um pre-
sente da vida que, em 
tempos turbulentos, 
nos reconcilia com 
o melhor do ser hu-
mano e injeta força e 
ilusão para continuar 
de maneira inteligen-
te — porque sentimos 
que não estamos sós 
— um certo otimismo.

Quero insistir em uma 
ideia fundamental: a 
importância da união 
na diferença. A co-
munidade iberoame-
ricana que tem parti-
cipado está formada 
por p essoas muito 
diferentes — esta-
dos, culturas, etnias, 
religião…—, mas to-
dos temos tentado 
avisar a pessoa hu-
mana —  “todas” as 
pessoas e “toda” a 
pessoa— no centro 
da vida e de nosso 
trabalho, e esse é o 
forte da nossa visão 
compartilhada. Senti-
mos que estamos no 
mesmo barco… Por 
isso acreditamos que 
o Fórum é um espaço 
de crescimento coleti-
vo para nós mesmos e 
de incidência política 
para todos os outros.

Muito obrigado a to-
dos.

a união na 
diferença

neuS munté
ConSelheira Da 

preSiDênCia. 
generalitat Do Catalunha

Trabalho, 
educação e 
participação são 
aspectos que 
necessariamente 
devemos reforçar 
em nossas agen-
das políticas"

O VIII Foro Iberoamericano em primeira pessoa         ❱ ACEDA àS ENTREVISTAS COmPLETAS ATRAVéS DOS CóDIGOS QR
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Vídeo resumo do dia Vídeo resumo do dia
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tAniA mArtínez
prêMio naCional De 

JuVentuDe Do MéxiCo 
2016 (MéxiCo)

Uma das prioridades 
deve ser a educa-
ção, que é uma ma-
neira de transformar 
nosso entorno e 
propiciar um maior 
acesso a todos os 
jovens"

Sexta-feira 5 de maio. MaDRID

ibero América deve acompanhar aos jovens

RIcaRDO TaDeU
Juiz Do triBunal 

regional Do traBalho 
De CuritiBa (BraSil)

SAndrA GueVArA
MiniStra Do traBalho 

De el SalVaDor
Temos que dar a 
oportunidade de 
que os próprios jo-
vens opinem e que 
suas opiniões sejam 
levadas em conta, 
para o desenho das 
políticas públicas"

A participação cidadã 
de jovens como su-
jeitos políticos tem a 
ver com as transições 
geracionais e as opor-
tunidades que deve-
mos dar a eles"

A cASA AméricA 
Acolhe o forum 
eM MaDRID
1  Mais de 200 pessoas entre 
representantes de administra-
ções públicas, organizações 
sociais iberoamericanas, jo-
vens e empresas participaram 
da jornada do Viii Foro, que 
se realizou na Casa américa 
de Madrid. 

2  Carlos giménez, catedrá-
tico de antropologia Social 
da universidade autónoma 
de Madrid, e Maribel Sabra, 
especialista líder do Fundo 
Multilateral de investimentos 
do Banco interamericano de 
Desenvolvimento. 

3  alejandra Solla; rebeca 
grynspan, secretaria geral 
iberoamericana, e enrique 
arnanz, presidente de Fun-
DeSplai, na mesa inicial de 
Madrid. 

4  Micaela navarro, vice-presi-
denta segunda do Congresso 
dos Deputados, recebeu no 
hemiciclo as delegações ibe-
roamericanas.  

1
2

3

4
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VIII foro iberoamericano

O Foro se 
transfere para Madrid

Na sexta-feira, 5 de maio, o 
Fórum se transferiu para a 
Casa América de Madrid. A 
apresentação do ato contou 
com Alejandra Solla, presi-
denta da Liga Iberoamerica-
na; Antonio Zurita, diretor 
Geral da União de Cidades 
Capitais Iberoamericanas 
da Prefeitura de Madrid, e 
Enrique Arnanz, presidente 
da Fundação ESPLAI, que 
deram passo a uma confe-
rência de Rebeca Grynspan, 
Secretaria Geral Iberoame-
ricana. Em sua intervenção 
fez uma radiografia da ju-
ventude na Ibero América: 
"Um de cada quatro jovens 
sofre exclusão tanto no setor 
educativo, como no laboral. 
Desta porcentagem, 75% são 
mulheres." Diante desta si-
tuação, Grynspan ressaltou 
que "nossas economias não 
estão oferecendo espaços 
para o talento, a criativida-
de, ao empreendedorismo e a 
inovação que permitam con-
seguir um trabalho decente 
e os jovens são as principais 
vítimas de tudo isso, apesar 
de ser a geração com mais e 
melhor educação em toda a 
história de Ibero América ".

O Fórum continuou também 
com mesas temáticas jovens 
tomaram parte em políticas 
para a juventude, represen-
tantes de entidades sociais, 
administrações públicas e 
empresas. A jornada fina-
lizou com as conclusões do 
Fórum. No documento, se 
reclama educação pública de 
qualidade, soluções traba-
lhistas com a participação de 
jovens, governos, sindicatos, 
organizações sociais e empre-
sas que garantam trabalho de 
qualidade e inserção, bem 
como fomentar a introdução 
de jovens nos diferentes âm-
bitos sociais.

FOTO: óSCAR DURÁN

FOTO: óSCAR DURÁN

FOTO: m. POVEDANO

Vídeo resumo do dia

O VIII Foro Iberoamericano em primeira pessoa         
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Fim de semana, 6 e 7 de maio. PRaT De llOBRegaT

ibero América deve acompanhar aos jovens

lAurA SoriAno
águaS Do prat 

(eMpreSa aColheDora 
Do JoVen Valor)

Temos que dar a 
oportunidade de 
que os próprios jo-
vens opinem e que 
suas opiniões sejam 
levadas em conta, 
para o desenho das 
políticas públicas"

Colaboramos com 
o Joven Valor. Apor-
tamos formação e 
habilidades para o 
jovem que está co-
nosco e que tem mui-
ta vontade de apren-
der e participar"

ASSemBleiA 
e feStA eSplAi
1  Sábado, 6 de maio, Cen-
tro esplai, sede da Fundação 
esplai, acolheu a assembleia 
da Junta Diretiva da liga.  
2  as delegações iberoamerica-
nas que estiveram no Fórum, 
participaram do ato institucional 
da Festa esplai junto com Carles 
puigdemont, presidente da ge-
neralitat; lluís tejedor, prefeito 
de prat de llobregat, e Josep 
gassó, presidente da Fundes-
plai. 3  Festa esplai é a grande 
celebração anual da Fundesplai, 
que reúne a milhares de meni-
nos, meninas, jovens e famílias.

.

O FORUM 
noS meioS 
De 
comunicAção
o Fórum também 
teve um grande eco 
midiático. os princi-
pais meios de comu-
nicação dedicaram 
sua atenção tanto 
às jornadas como 
aos diferentes par-
ticipantes. no total, 
foram colhidas 34 
aparições na im-
prensa.

+

VAldinei VAlério
SuperintenDente Da 
reDe pró-aprenDiz 

(BraSil)

Com o progra-
ma no qual se 
inspirou o Joven 
Valor temos ofe-
recido a mais de 
150.000 jovens 
formação: e in-
clusão laboral"

(Palavras pronunciadas 
no ato simbólico de 
encerramento do VIII 
Foro Iberoamericano na 
Festa ESPLAI)

Já voaram alguma vez? 
No VIII Foro Iberoame-
ricano, 80 pessoas de 
20 países do mundo 
voaram há algumas 
semanas para estar 
alguns dias conosco. 
Para que? Para sonhar. 
Para sonhar junto com 
a gente 

Sabe o que é sonhar? 
Sonhar com um mundo 
sem fome, sem guer-
ras, sem pobreza. Um 
mundo cheio de feli-
cidade e de sorrisos. 
Mas…O que é neces-
sário para alcançar 
um sonho? Sabe o 
que é um caçador de 
sonhos? Temos que fa-
zer uma rede para ca-
çar os sonhos bons e 
deixar passar os maus. 

E como se faz uma 
rede? Uma rede se faz 
tecendo nós.  Unindo 
as mãos e os cora-
ções. Com isto se faz 
uma rede. O VIII Foro e 
o trabalho que realiza-
mos por meio da Liga 
nos serve para tecer 
uma rede que ajude a 
alcançar nossos so-
nhos de um mundo me-
lhor e que nos ajude a 
transformar o mundo.

Com estas linhas, eu 
peço que demostre-
mos que somos capa-
zes de fazer uma rede 
unindo nossas mãos 
e os corações. Muito 
obrigado!

Uma rede 
para alcançar 
os sonhos

Josep gassó
Presidente 
da Fundesplai

Nós jovens 
necessitamos 
de formação, 
trabalho e 
uma oportu-
nidade para 
demostrar 
nosso valor"

corAl cortéS
JoVeM partiCipante 

Do JoVen Valor

el foro en loS medioS+ EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 DE MAIG DEL 2017

18 | Nacional |

Arriba el
Catalonia Today
de maig
May's
Catalonia Today
is now out 3 €

◗ Moda amb consciència. Una mirada a les últimestendències de la moda d’estiu a través dels dis-senyadors catalans, moda local i sostenible queguanya més adeptes cada dia. 

◗ Go slow, go local. A look at slow fashion: sustaina-ble, local, responsible, a style that has become atrending movement.

◗ Partenariat artístic. Visitem la pintora CarmeMiquel i l’escultor Tom Carr, que compartei-xen visió artística, vida i estudi a Sabadell.

◗ Artistic partnership. We visit painter CarmeMiquel and sculptor Tom Carr, who share avision, a life and a studio in Sabadell.
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La recerca d’un futur mi-
llor i menys precari per a la
joventut no té fronteres, i
les queixes i propostes en
aquest àmbit són més glo-
bals del que semblaria. És
una de les conclusions dels
primers debats del Fòrum
Iberoamericà de Joventut,
que se celebra aquesta set-

mana al CosmoCaixa de
Barcelona i que culminarà
diumenge amb la Festa
Esplai al Prat. Fundesplai i
la Lliga Iberoamericana
d’Organitzacions de la So-
cietat Civil han reunit
prop de mig miler de re-
presentants d’entitats i
organitzacions juvenils de
l’Estat i de l’Amèrica Llati-
na que lluiten contra l’ex-
clusió social.

La precarietat és l’ame-
naça de futur per als joves,
tant a l’Estat com a l’Amè-
rica Llatina. En el primer
cas, es dona la paradoxa
que les generacions “més
ben formades patiran un
futur amb una feina i una
vida menys benestant que
anteriors cohorts”, recor-
da la directora general de
Fundesplai, Núria Valls.
La taxa d’atur de la pobla-

ció de menys de 29 anys a
l’Estat és del 43%. En el
cas americà, la pobresa se-
vera encara “afecta 31 mi-
lions de joves que treba-
llen de manera informal”,
denunciava ahir el coordi-
nador de la secretaria ge-
neral Iberoamericana,
Martín Rivero. Els confe-
renciants i els debats van
alertar del perill d’exclusió
i d’estigmatització de la

població jove –només a
l’Amèrica Llatina hi viuen
150 milions, la majoria de
la població–, i van comen-
çar a proposar-se algunes
mesures, com ara un mi-
llor accés a l’educació su-
perior, una fiscalitat més
justa, lluita contra la cor-
rupció i sobretot “posar
sobre la taula que els joves
no són un problema, sinó
potser una solució per a al-

tres qüestions que sem-
blen prioritàries, com les
pensions”, remarca Valls.

Les taules rodones van
avaluar experiències com
la brasilera del jutge Ricar-
do Tadeu da Fonseca. Va
ser el redactor d’una llei
que obliga les grans em-
preses del Brasil a con-
tractar entre un 5 i un 10%
de treballadors joves. “Als
empleats se’ls obliga a for-
mar-se en hores lliures i
d’aquesta manera contri-
bueixen a l’evolució de la
companyia. És un model
exportable arreu –explica
el jutge– perquè a cada en-
torn li convé tenir ocupa-
da i amb interessos de mi-
llora formativa la seva jo-

ventut.” El contracte in-
clou l’aprenentatge i la
gran majoria dels joves se-
gueix treballant, ja com a
sèniors, a l’empresa. Al-
tres països apliquen el sis-
tema de pagar els joves
amb formació, per exem-
ple, cedint una part del sou
per a una millor educació.

Un dels àmbits més de-
batuts serà la manera com
els joves poden incidir en
les polítiques que els afec-
ten o les polítiques globals
dels respectius estats. Ri-
vero els anima a “aprofitar
que han crescut en demo-
cràcia”. Les conclusions
s’elevaran a la cimera de
caps d’estat iberoameri-
cans i es debatran en la
trobada d’entitats paral-
lela que se celebra. ■

Carles Sabaté
BARCELONA

a Un congrés sobre els reptes de la joventut iberoamericana analitza propostes contra l’exclusiósocial a Tot i l’entorn i la formació diferent, coincideixen que no troben feina estable ni s’emancipen

Joves catalans i americans,
per un futur menys precari

L’enginyera agrícola mexica-
na Tania Martínez explicava
ahir la seva experiència per-
sonal com a exemple de su-
peració i trencament del des-
tí a què semblava predeter-
minada. Indígena mixe, havia
de ser mare jove i criar els
fills, com totes les dones de la
seva família. Però els seus pa-
res eren els mestres del poble
i la van dur a estudiar secun-
dària, “caminant de nit entre
les muntanyes”. De beca en
beca, fins a la Fulbright als
EUA. Ara és màster en rega-
dius i, en lloc de treballar en
una multinacional, aconsella
els pagesos sobre com estal-
viar aigua o aprofitar les colli-
tes. “Busco el guany social i
els recomano emprenedoria i
valor per continuar formant-
se durant tota la vida.”

El jutge Tadeu i l’enginyera Martínez amb Valls i Rivero, de Fundesplai i la Secretaria Iberoamericana ■ EL PUNT AVUI

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dona indígena:
en lloc de mare
jove, enginyera

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase
“Sent emprenedor
local i amb solucions
individuals, es poden
generar canvis a gran
escala”
Tania Martínez
ENGINYERA AGRÍCOLA INDÍGENA
‘MIXE’

LA CONTRA

Tengo57años.NacíenSãoPauloyvivoenCuritiba,Paraná.SoydoctorenDerecho.Estoycasadoporsegundavezytengodoshijosdemiprimermatrimonio.Todamividaheperseguidolajusticiasocial.Soyespiritista,sigoladoctrinaevangélicacristianadeAllanKardec,quedefiende lareencarnación

“Losderechossoncomodioses: si
dejasdecreerenellos,desaparecen”

ROSER VILALLONGA

V
ocacional?
Siemprequise serabogadopa-
ra conquistar mis derechos y
convencer a las personas de
mis razonesycapacidades.

¿Pudo?
Nací prematuro con dificultades demovilidaden lasmanos y en las piernas. Sufrími primeracirugíacontresaños.Laspiernasylavistanoserecuperaron,peroaunasípude.
¿Cómolehaninfluidoesasdificultades?Siemprehetenidoquelucharcontralatristeza.Losiento.

Nolosienta, laeducaciónenBrasil esmuycarayyopudeestudiar. Inclusomehacían las letrasmásgrandesparaquepudiera leer.
¿Cómosesentía?

Mis compañeros no querían estar cerca demí.La distancia con los otros era demasiado gran-decomoparaserfeliz,peroapartirdelosnueveaños conquisté alguna amistad; e ingresé en lamejoruniversidaddeDerechodeBrasil.Enplenadictaduramilitar...
Muchosamigostuvieronquehuir,otrosfueronasesinados, peromi generación logró derrocarladictadura, fuimosmuyactivos.
¿Cuándoperdió lavisiónporcompleto?En tercero de carrera, pero mis amigos me

grababan los textos para que pudiera estudiar.Soy el resultado del esfuerzo colectivo de mipromoción.
¿Fuefácilencontrartrabajo?

Nadiemedabaesaoportunidad,asíquemede-diquéaasistir jurídicamentea lospobresdesdemiuniversidad.Aprendímucho.Viví susdolo-res. Fue así comome enfrenté a la precariedaddelas familiasmáspobres,al trabajo infantil... ydescubríquenoconocíansusderechos.Peroustedqueríaser juez.
En1990 la leydecía queunapersona invidentenopodíaserlo.OpositéalMinisterioPúblicodeTrabajo y llegué a procurador. Durante ochoaños contacté con las realidades laborales deBrasil: trabajo esclavo, trabajo infantil, contra-tosprecarios, fraude, corrupción...
¿Quéaprendió?

Que es importante creer en la justicia. Pudeconseguir trabajo para miles de personas condiscapacidadaplicando la ley.
Imagino que había empresarios que no leteníansimpatía.

Aalgunos lesmolesté, sí.Vigilépersonalmenteuna importante empresa de zumos de mi paísquerociabaconpesticidasa sus trabajadores.¿Porquéhacíaneso?
Losnaranjos sufríanunaplagay rociabana sus

37.000 trabajadores con pesticida al pasar deuncampoaotro.Habléconelmédicode laem-presa yme dijo que el pesticida era inocuo, asíqueyo tambiénmerociéparaver si eracierto.¡...!
Losmédicoscertificaroneldañocausadoenmipiel ymucosas.Conseguídeteneresapráctica.También luchóenlaONU.
Participé en la redacción del tratado interna-cional de los Derechos de Personas conDisca-pacidadyensuposterioraplicaciónenBrasil; yredacté la ley de Aprendizaje que obliga a lasempresas a pagar y contratar un mínimo deaprendices.
Hayricosmuyricosensupaís.

La igualdad social esundesafío, hayqueseguirtrabajando.HoyelGobiernopagaa las familiaspara que los niños no trabajen y vayan a laescuela. Hemos bajado del 20% de trabajoadolescentede1990al5%,perosiguenquedan-do3millonesdeniñossinescolarizar.
Nomecabedudadequeseguiráluchando.Paraunapersonacomoyo,ser juezeraalgoim-posible, y me convertí en el primer juez invi-dentedeBrasil. Si algoheaprendidoenmividaesquenohayquecejar.
Allanóelcaminoparaotros.

No hay que detenerse aunque las cosas parez-can imposibles, todo lo quehe vivido tiene queverconeso:superarbarrerasimposibles.Enmivida y en los casos quehe llevadoheoídohastalasaciedadesode“loqueteproponesesirreali-zable”.
Avecesunoesderrotado.

Hay que seguir intentándolo. Llenaríamospáginasypáginasconcasosde jóvenesquehanconseguido gracias a la ley de Aprendizajecambiar el rumbo de su historia y la de sufamilia.
¿Cuáleselverdaderoobstáculo?Lagranmayoríadelaspersonasaceptanlimita-cionesquenosonpropias,sondichasporotros.Ensuvida, ¿quéhasido lomásdifícil?Muchaspersonasnohanqueridoestarcercademí,nisiquieraescucharme,porquetienenmie-dodeldiferente.
¿Diferente?

Noseimaginaacuántagenteleasustaunciego,demaneraquelosciegossóloserelacionanconotros ciegos. Existe una barrera cultural entrelas personas con discapacidad y las personassinellas.Todavíahoyesdifícil paramí.Peroustedhaencontradoelamor.El amor es el principal combustible para creeren las posibilidades. Yo estaba convencido dequepasaríaelrestodemividasinparejayahoraestoyde lunademiel.
¿Porquécreequeestaninjustoelmundo?Elserhumanonocreeenelpropioserhumano,siempre estamos estableciendo medidas dedefensa los unos contra los otros, entonces loscorazonesestáncerrados.
¿Cuálessuesperanza?

Losderechossoncomodioses:sidejasdecreerenellos,desaparecen.Elderechoesesperanza.
IMA SANCHÍS

RicardoTadeu, juez del Tribunal de Apelación Laboral en Brasil

La conquista de la ley
Nacióseismesino,con
dificultadesdemovilidad
enbrazosypiernasycon
lavisiónmuylimitada.A
los23añossequedóciego
porcompleto.Queríaser
juez,algoqueenBrasil
estabaprohibidoporley
paralaspersonascondis-
capacidad, yseconvirtió
enelsegundojuezinvi-
dentedelmundo.“Los
derechos–asegura– sólo
existensicreesenellos”.
Llevatodalavidatraba-
jandoentemasdejusticia
social,conpersonascon
discapacidad,niñostraba-
jadoresyelderechode
lasminorías.Dictóimpor-
tantesleyescomoladel
Aprendizaje(inclusiónen
elmundolaboralde jóve-
nesdesfavorecidos)yha
venidoaexponerloaEspa-
ñaenelVIIIForoIbero-
americanosobrelosRetos
delaJuventud,coorgani-
zadoporFundesplai.

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET
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 AportAçõeS  

em relAção 
a
educAção:
»Necessitamos apostar 
em uma transformação 
educacional profunda. 
Uma educação de qua-
lidade, entendida como 
aquela que gera valores e 
aprendizagens significati-
vas. Uma educação em re-
lação com a comunidade, 
com a cultura, com a his-
tória, flexível às mudan-
ças, aos avanços tecnoló-
gicos. Uma educação que 
proporcione ferramentas 
de análise crítica e para 
o aprender a aprender ao 
longo da vida.

»Garantir o reconheci-
mento dos direitos das 
juventudes mediante uma 
formação de qualidade, 
que fomente o desenvol-
vimento de suas capacida-
des e que esteja mais ajus-
tada às suas expectativas.

»A participação estudantil 
deve ser tomada em con-
sideração para a criação 
de normas e mecanismos 
que permitam alcançar 
uma educação de quali-
dade.

»É necessário revisar e 
inovar em metodologias 
e didáticas na educação 
atual para promover um 
ensino em consonância 
com o contexto que vivem 
todos os jovens.

»Temos que fomentar o 
desenvolvimento de ofer-
tas educativas coerentes 
com a realidade juvenil, 
que inclua geradores de 
emprego, mediante o im-

VIII foro iberoamericano

pulso de estratégias para 
a certificação de habili-
dades e competências 
transversais e socioemo-
cionais.

»Necessitamos diminuir 
com urgência a porcenta-
gem de abandono na esco-
la secundária, através da 
inclusão de programas de 
orientadores e construin-
do pontes educativas com 
a participação das organi-
zações da sociedade civil.

»Devemos trabalhar por 
uma educação que enten-
da e reconheça o conceito 
de “as diferenças” em to-
dos os sentidos (étnicos, 
culturais, religiosos, se-
xuais, entre outros), ha-
bilitando a escuta real de 
todas as vozes.

»Garantir o acesso à edu-
cação não formal como 
parte da aprendizagem 
ao longo da vida e jerar-
quizado a mesma como 
espaço educativo em que 
se exercitam os direitos 
cidadãos, a participação 
e o compromisso.

»Acreditamos ser neces-
sário que se respeitem os 
acordos alcançados sobre 
a porcentagem de 7% do 

orçamento de nossos paí-
ses para o financiamento 
educacional. Sem inves-
timentos na educação é 
impossível o crescimento 
de nossos países. A edu-
cação não pode ser um 
privilegio, é um direito 
que os Estados devem 
garantir. A escola pública 
é um espaço privilegiado 
para o avanço e constru-
ção de uma sociedade 
mais justa.

em relAção 
À 
PArticipAção:
»Necessitamos potencia-
lizar a participação ativa 
dos jovens nos diferen-
tes âmbitos sociais, em 
especial, impulsionando 
o poder político. Temos 
que fomentar espaços 
para aprender a partici-
par. Para os adultos a de-
mocracia tem sido uma 
conquista, para os jovens 
nascidos na democracia, 
é e será, um exercício 
permanente de defesa 
de seus direitos e os da 
sociedade em que estão 
inseridos.

»É necessário reconhecer 
a participação como um 

direito e gerar e articular 
espaços intergeracionais, 
onde jovens e adultos, 
desde a confiança, possam 
dialogar e levar à prática 
o exercício efetivo de seus 
direitos. 

»Os jovens, quando são 
considerados como atores 
do presente sentem o re-
conhecimento dos adultos 
e o vivem como um valor 
que os integra à socieda-

de, os valoriza e incentiva 
potenciando um espaço 
de diálogo compartilha-
do, para fazer possível o 
exercício cidadão.

»Respeitar as novas for-
mas de participação juve-
nil, como as redes sociais 
e aceitá-las como uma 
nova via de construção de 
cidadania no século XXI.

»Favorecer nos partidos 

políticos e nas organiza-
ções sociais, os movimen-
tos juvenis e dar a eles o 
papel relevante que lhes 
pertence.

»É imprescindível mu-
dar nosso ponto de vista 
sobre a juventude. Nes-
te sentido, é necessário 
trabalhar não só a inci-
dência nas políticas pú-
blicas mas também na 
conscientização do con-

“Queremos ser la fuerza de todas las gotas 
juntas que provocan las mareas.” (Frase li-
teral recogida de los diálogos establecidos 
por los jóvenes en este foro)

“Queremos ser a força
de todas as gotas juntas 
que provocam as marés”
(Frase literal recolhida dos diálogos 
estabelecidos pelos jovens neste foro)

fernAndo JoSé GArcíA
FunDação iMageM 

BOlÍVIa

RUBen QUInTanIlla
FunSalproDeSe

o SAlVAdor

frAnciS VAlVerde
aSSoCiação Chilena pro 

naçõeS uniDaS).chile

GuStAVo hernández
SerViçoS para a JuVentuDe

méxico

irAidA mAnzAnillA
Fipan

VenezuelA

JoSé luiS SiGuil
MoViMiento tzuk kiM pop

gUaTeMala

“Na união está a for-
ça, temos que cons-
truir o futuro com 
criatividade e exigin-
do do poder público, 
que esteja à altura da 
sociedade”

“Podemos trabalhar 
juntos desde dife-
rentes instituições 
de diferentes países, 
ainda que tenhamos 
culturas, em muitos 
casos, distintas”

“Temos intercambiado 
conhecimentos com 
os jovens e que tem 
nos explicado quais 
são seus interesses. As 
vezes, se legisla sem 
tê-los em conta”

“Temos que lutar por 
uma política pública 
estruturada no méxico 
e em muitos outros 
países, inspirando-nos 
em todas as experiên-
cias iberoamericanas”

“Temos que estar 
ao lado dos jovens, 
trabalhando com 
eles e não para eles. 
Eles sabem o que 
querem. Temos 
que ouvi-los”

“Ibero América 
tem se caracterizado 
por ter uma 
grande capacidade 
de propostas para 
a inovação social”

Núria Valls, Marian Bahous, Alejandro Bedoya e Alejandra Solla clausuraram os actos do Foro em Madrid com a leitura das conclusões dos três dias de trabalho. FOTO: óSCAR DURÁN
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junto da sociedade. Ver 
as juventude desde suas 
capacidades e possibili-
dades. 

» Precisamos garantir 
uma participação ativa 
da juventude que forta-
leça a democracia nos as-
pectos políticos, sociais 
e econômicos. Para isso 
é necessário, que sejam 
parte ativa da transfor-
mação de nossas cidades, 

de espaços culturais e de 
projetos comunitários.

em relAção 
Ao trABAlho:
»A geração de emprego 
nos últimos anos está 
sendo mais que insufi-
ciente na região. De acor-
do com os dados da Or-
ganização Internacional 
do Trabalho (OIT), para 

que possa haver trabalho 
para todos, será necessá-
rio criar 600.000.000 de 
postos de trabalho, coisa 
que resulta impossível de 
pensar. 

»Ainda assim, estamos 
em uma era em que as 
tecnologias da informa-
ção e da robótica vão 
diminuindo mais e mais, 
as ofertas de trabalho das 
pessoas. 

Frente a esta situação:

»É necessário que gere-
mos profundas reflexões 
sobre o futuro do tra-
balho e do trabalho de 
futuro, principalmente 
pelos aspectos provisó-
rios (sistema de pensões, 
previdência social, etc.), 
os sistemas tripartidos 
(empresa, estado, sin-
dicatos) e os que fazem 
o desenvolvimento em-
preendedor sobre o que 
temos muito que apren-
der e debater ainda, já 
que o empreendimento 
não pode ser “nem de 
segunda classe (para os 
mais necessitados), nem  
substituir os déficits do 
sistema produtivo e tra-
balhista de nossos países”.

»É imprescindível que 
os jovens participem na 
reflexão e construção de 
alternativas para rever-
ter situações que apelam 
à dignidade das pessoas 
jovens: precarização 
trabalhista, salários por 
debaixo do mínimo, fal-
ta de previdência social 
e múltiplas formas de 
contratação irregular que 
colocam nossa juventude 
em situações de vulnera-
bilidade. 

»É importante encontrar 
soluções integrais que ve-
nham do trabalho entre 
os governos, setor priva-
do e organizações sociais. 
Para promover trabalho 
de qualidade é necessário 
trabalhar desde o local 
com perspectiva global, 
promovendo uma agenda 
pública que integre a re-
flexão dos diferentes ato-
res da comunidade, com 

metas claras, alcançáveis 
e sustentáveis ao longo do 
tempo.

»Temos que apostar e 
contribuir a desenhar 
roteiros formativos fle-
xíveis e adequados à 
realidade e aos novos 
modelos de relação en-
tre educação e trabalho.

»Os mecanismos de in-
serção devem “resgatar” 
os jovens que ficam fora 
do sistema. Os mecanis-
mos devem estar dese-
nhados como peças de 
um quebra-cabeça, que 
nos permitam adaptar-
-nos ao mercado tra-
balhista em constante 
evolução. Dar oportuni-
dades de entrada duran-
te toda a vida (trabalhar 
sobre as transições).

»Reivindicar as desi-
gualdades sociais e ma-
nifestar o grande papel 
das entidades do setor 
terciário, pela experiên-
cia em temas de inserção 
laboral de jovens e sua 
capacidade de incidência 
nas políticas públicas.

»É necessário contar 
com sistemas de avalia-
ção e medição de impac-
to de projetos e políticas 
públicas nesta temática.

»Não só é importante a coo-
peração triangular (Norte-
-Sul-Sul), como também a 
cooperação Sul-Sul e espe-
cialmente, a Sul–Norte.

metAS PaRa 
O FUTURO

Acreditamos ser neces-
sário encontrar espaços 
para aprofundar em al-

guns das temáticas de 
fundo surgidas no VIII 
Foro:

1. Alternativas e novas 
formas relacionadas com 
o mundo do trabalho, a 
partir de uma perspectiva 
entre gerações e frente às 
novas mudanças tecno-
lógicas e de distribuição 
de rendas. Reflexão sobre 
modelos de transição da 
educação ao trabalho, e 
seu impacto e resultados 
na inserção sociolaboral.

2. É necessário repen-
sar a incorporação, de 
forma prioritária, das 
competências transver-
sais e socioemocionais, e 
as adaptações curricula-
res, no marco do sistema 
educativo e a educação 
permanente (formal). Ao 
mesmo tempo, trabalhar 
para dar maior impulsio-
namento às ações de edu-
cação não formal, impres-
cindíveis para garantir o 
“aprender a aprender” e 
como espaço privilegiado 
do desenvolvimento da 
cidadania comprometida.

3. Fortalecer desde o lo-
cal a participação ativa 
dos jovens, com acompa-
nhamento adequado que 
o faça possível e umas 
equipes técnicas com uma 
formação adequada.

estes metas serão 
chave para os espaços 
de debate no próximo 
encontro cívico e a 
Reunião de chefes de 
estado do governo, na 
guatemala, em 2018, 
já que os mesmos se 
enquadram nos odS 
2030.

mAríA tereSA Gómez
MiCroeMpreSaS

cOlôMBIa

miquel cortéS
Fe y alegrÍa

gUaTeMala

pAulA cArdoSo
FunDaçao Da JoVentuDe

PORTUgal

PeDRO DelPRaTO
el aBroJo

URUgUaI

SolAnGe leite
inStituto aliança

BrASil

eVeRaRDO VÍcTOR
Fe y alegrÍa

nicAráGuA

“Apesar das diferen-
ças nas formas 
de trabalhar, o traba-
lho na rede vai  forta-
lecer os projetos que 
desenvolvemos com 
os jovens”

“é vital gerar polí-
ticas públicas que 
favoreçam a inserção 
laboral de todos os 
jovens com a parti-
cipação de todos os 
setores sociais”

"Os jovens são 
o presente e tem 
muita vontade de 
participar nas pro-
postas que possam 
resolver sua 
situação”

“Vale a pena 
continuar fazendo 
o que estamos 
fazendo, estamos 
no caminho”

“O Fórum tem 
demostrado que to-
dos os países têm 
problemas em co-
mum e que podemos 
encarar os objetivos 
de maneira conjunta”

“Somos uma rede 
iberoamericana que 
está chegando a uma 
população de mais de 
800.000 pessoas, vale a 
pena continuar abraçan-
do uns aos outros”

Núria Valls, Marian Bahous, Alejandro Bedoya e Alejandra Solla clausuraram os actos do Foro em Madrid com a leitura das conclusões dos três dias de trabalho. FOTO: óSCAR DURÁN
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Rebeca Grynspan 
é economista, ex 
vice-presidenta de 

Costa Rica e, desde 1 de 
abril de 2014, Secretaria 
Geral Iberoamericana. Re-
conhecida defensora do 
desenvolvimento huma-
no, tem ajudado a centrar 
a atenção do mundo e 
de América Latina, em 
temas como a redução 
da desigualdade e da 
pobreza, da igualdade 
de gênero, a cooperação 
Sul-Sul e a alcançar os 
objetivos de desenvolvi-
mento do milênio, entre 
outros. A secretaria geral 
da SEGIB, fez questão 
de estar presente no VIII 
Foro Iberoamericano e 
mostrar-nos seu apoio e 
proximidade.

em sua intervenção no 
Fórum, fez especial men-
ção à agenda de 2030 e 
os objetivos de desen-
volvimento Sustentável. 
Que devemos fazer para 
que os jovens estejam in-

cluídos na agenda 
de 2030?
Ibero Améri-
ca conta com 
25% de jo-
vens em ris-
co de exclu-
são, isto é, 
fora do siste-
ma educativo 
e do mercado 
de trabalho, 
apesar de estarem 
bem preparados. Uma 
medida muito concreta para 
melhorar a inclusão juvenil é 
tratar de extrair os indicadores 
que são importantes para eles. 
Quando falamos de desigual-
dade, uma das dinâmicas de 
desigualdade precisamente se 
dá entre os jovens. A geração 
de millennials tem uma gran-
de preparação, mas não tem 
as mesmas oportunidades e os 
salários diminuem, em vez de 
aumentar. Portanto, uma das 
coisas que podemos fazer e pe-
dir é que os indicadores estejam 
separados para a juventude, as-
sim seriam um tema transversal 

entrevista à: Rebeca grynspan 
Secretaria Geral Iberoamericana... 

“Devemos colocar os jovens 
no centro das políticas”

e um grupo do que de-
veríamos dar conta 

sobre como evo-
luem cada uma 
das cifras em 
todos os paí-
ses. 

este VIII 
Foro Iberoa-

mericano ge-
rou conclusões 

que poderiam 
ter grande alcan-

ce. Vão às mãos dos 
dirigentes das Reuniões 
iberoamericanas? Pode-
remos promover alguma 
mudança?
Essa é a ideia! Em Cartagena, 
foi aprovado o Pacto pela Ju-
ventude, e o que teremos que 
fazer na Guatemala, onde se 
celebrará a próxima Reunião 
Iberoamericana em 2018, é 
seguir pondo os jovens no 
centro, algo que já foi co-
mentado com o presidente 
e as autoridades da Guate-
mala. Assim, tanto o Pacto 
da Juventude, como ideias 
inovadoras especialmente em 

Es tamos vivendo um 
período excepcional de 
ebulição e emergência 
de iniciativas sociais 
na sc ida s da m esma 
base de umas socieda-
des cada dia mais com-
plexas. 

O Fórum Iberoamerica-
no “Haciendo Política 
Juntos” tem colocado 
sobre nossas mesas de 
trabalho, metas espe-
cialmente graves que 
nos inquietam a todos 
e, paradoxalmente, es-
peranças que não havía-
mos suspeitado. Esta-
mos diante de uma nova 
oportunidade, que nos 
interpela a todos, aos 
jovens, aos responsá-
veis políticos, as organi-
zações e seus dirigentes. 

Já não servem as velhas 
fór mulas. Os nossos 
são tempos de projetos 
criativos; de lideranças 
compartilhadas e estra-
tégicas, que permitam 
ao sujeito da ação, os 
mesmos jovens, parti-
cipar na formulação das 
questões, no desenho de 
novas políticas ativas e 
em sua avaliação. 

Reafirmamos a convicção, 
de que somente juntos e 
desde a ação comparti-
lhada, poderemos avan-
çar para mudar o mundo 
de verdade. 

compartilhar 
para mudar 
o mundo

Salvador carrasco
Patrono da 
Fundação Esplai

VIII foro iberoamericano

relação aos jovens e a empre-
gabilidade, eu acredito que 
vão ser muito bem recebidas 
e serão uma continuidade ló-
gica do esforço da Colômbia.

Desde a última reunião até 
hoje, houveram mudan-
ças importantes no mun-
do, como a chegada de 
Trump, como acredita que 
possa afetar as aspirações 
da juventude em termos 
de mobilidade, educação, 
participação, etc. Que 
foi ponderado neste VIII 
Foro?
É claro que, à medida em que 
o mundo se torna mais incer-
to e volátil, todos nos vemos 
mais afetados. Sem dúvida, 
a chegada de Trump é um 
elemento muito importante, 
mas há muitas coisas que es-
tão em nossas mãos, não nas 
de Trump. E esse espaço de 
independência deve dar-nos 
suficiente energia e compro-
misso para fazer as coisas que 
temos que fazer na região. E 
a juventude é prioritária e es-
pero que não nos desviemos 
de nossos propósitos neste 
assunto. Com Trump, vejo 
que se fortalecem os temas de 
prioridade que temos men-
cionado, porque a mobilida-
de em termos de migração é 
um assunto que vai a ser cada 
vez más difícil, sem dúvida 
alguma. Infelizmente por-
que nós sabemos que um dos 
aspectos que sempre temos 
defendido é o da migração e 
desenvolvimento, e também 
o dos direitos humanos de 
todas as pessoas, imigrantes 
e não imigrantes, e isso se-
guiremos defendendo. Mas, 
acredito que também temos 
muito trabalho interno que 
fazer dentro da região. E to-
mara que tenhamos mais mo-
bilidade entre nós mesmos, 
já que pedimos para outros, 
deveríamos ter também para 
nós.

tos
haciendo
política jun

VIII foro iberoamericano As juventudes de hoje e seus metas para o futuro:  
trABAlho, pArticipAção e educAção 

nos vemos no ix foro iberoamericano na Guatemala 2018!

o Viii Foro iberoamericano foi um sucesso graças 
a todos os participantes, voluntários, organizadores e 
as entidades, empresas e administrações colaboradoras.
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