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PAUTA
1. Estratégia de construção do Plano Nacional de Juventude;
2. Apresentação de diagnóstico sobre a juventude brasileira (SAE);
3. Apresentação da Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 2013 (SNJ);
4. Cronograma das reuniões.

DEBATE


Boas-vindas, inicialmente, aos representantes das instituições governamentais convidadas que estavam
presentes: MMA, SEPPIR, SPM, MC, MS, MTur e MJ.

1. Estratégia de construção do Plano Nacional de Juventude:


Recuperação do histórico que envolveu a criação do Comitê, sua composição e a importância de se
realizar um esforço para uma participação mais permanente de outros ministérios no espaço:


Com a aprovação do Estatuto da Juventude, ganhou força a proposta de constituição de um
Comitê permanente de integração, articulação e avaliação acerca da Política de Juventude;



Recuperação dos trabalhos iniciais do Comitê:


Regulamentação dos benefícios previstos no Estatuto da Juventude (meia-entrada e meiapassagem) e a proposta do Sistema Nacional de Juventude;



Com o prazo curto previsto pelo Estatuto para regulamentação, as três minutas foram finalizadas
pelo Comitê em 2013 e estão sob análise da Casa Civil;



Entendimento central sobre a importância do Plano para constituição e fortalecimento da Política de
Juventude dos últimos 10 anos. É a última ação concreta na construção dos marcos legais da juventude:





PEC da Juventude (2005);



Estatuto da Juventude (2013);



Sistema Nacional de Juventude;



Plano Nacional de Juventude;

Esforço coletivo que vem sendo feito por parte das organizações da sociedade civil, do CONJUVE e dos
ministérios que articulam a pauta de juventude em instituir a Política Nacional de Juventude como uma
política de estado, perene e com condições de se manter, se atualizar e se aprofundar ao longo do tempo;



Pontapé inicial na construção do Plano Nacional de Juventude:


Diagnóstico acerca da situação da juventude brasileira;
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Balanço e olhar avaliativo sobre o atual estágio das políticas de juventude no Brasil;



Diretrizes e principais metas;

Elaboração de um documento-base, orientador, e que permita:


A retomada de um diálogo no parlamento, em especial com a Frente Parlamentar de Juventude e
com os deputados que trabalharam na elaboração da 1ª versão do Plano (PL 4.530/2004, em
trâmite na Câmara dos Deputados);



A consolidação desse texto base com a sociedade civil, para que a Presidenta possa convocar,
ainda em 2014, a realização da III Conferência Nacional de Juventude para o início de 2015;



A construção de uma base sólida sobre o Plano para quem estiver à frente da condução desse
processo no ano que vem;



Espera-se que a Conferência saia em um prazo possível de incidir sobre a elaboração do próximo PPA;



Reafirmou-se o Coijuv – não apenas com os órgãos que o compõe oficialmente, mas também com as
instituições convidadas – como espaço para a construção de posicionamentos, pactuação de propostas,
encaminhamentos e sugestões concretas acerca da Política de Juventude;



Breve apresentação do Secretário-Executivo do Coijuv a fim de referenciar a construção do Plano à luz de
um processo histórico já existente, legislação correlata, desafios e processo de organização:


Balanço da Política Nacional de Juventude: resgate de elementos históricos e consolidação de
uma narrativa sobre os avanços tidos na política nacional, com foco específico nos jovens, novos
conceitos que têm sido utilizados, padronização do entendimento coletivo e identificação daqueles
que devem ser os objetivos do Plano Nacional de Juventude;



Diagnóstico: dados produzidos pela SAE, com base na PNAD; pesquisa Agenda Juventude Brasil,
realizado pela SNJ; identificação das políticas de juventude e as políticas setoriais que trabalham
com o tema juventude, parte do levantamento que está sendo entregue pelos ministérios;



Diretrizes: trabalho em interface com o conjunto de planos setoriais/temáticos e seus acúmulos,
atualizando-se e complementando-se na medida do necessário (guarda-chuva);



Sobre o levantamento de políticas voltadas a jovens sendo realizado junto aos ministérios:


Fora enviado Ofício às respectivas Secretarias-Executivas no começo de dezembro de 2013. O
prazo final para recebimento das contribuições foi 15 de janeiro;



Das 17 solicitações feitas aos ministérios, ainda falta o retorno de 6;



Processo em andamento de construção de documentos com recorte juvenil (Plano Rural de
Desenvolvimento Sustentável e Programa Juventude e Meio Ambiente);
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Compatibilização das ações dos diversos órgãos: como sistematizar de forma a não tornar
invisível ou minimizar ações que tenham formato diferente, com caráter mais transversal;



Dificuldade no preenchimento e sistematização pelos órgãos. Após a devolutiva da SNJ, pode ser
necessária alguma complementação;



A disponibilização de um instrumento mais objetivo pode simplificar o preenchimento das ações.

2. Apresentação de diagnóstico sobre a juventude brasileira (SAE):


Discussão a respeito de amplo levantamento que está sendo realizado pela SAE, com base nos dados da
PNAD e a partir dos 11 direitos que o Estatuto da Juventude prevê;

3. Apresentação da Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 2013 (SNJ):


Discussão a respeito da pesquisa Agenda Juventude Brasil, realizada pela SNJ em 2013, que trabalha
com expectativas e opiniões da juventude sobre vida política, políticas públicas, etc.

4. Cronograma das reuniões:


O cronograma agilizado de trabalho é em razão de se buscar, ainda no primeiro semestre do ano, ter um
documento referência elaborado, com importante entendimento no que diz respeito à interpretação de
dados e diagnóstico sobre a juventude e que já aponte diretrizes e objetivos tanto do ponto de vista geral
quanto da interface da juventude com cada segmento/eixo temático do Governo.

DELIBERACÕES
1. Algumas alterações nos representantes dos ministérios membros do Coijuv:
a. Maurício Kasper, em substituição a Ana Carolina Silva, Ministério do Desenvolvimento Agrário;
b. Allan Pombo, em substituição a Leonardo Britto, Ministério do Trabalho e Emprego;
2. Construção de “matriz”, como proposta de padronização, a ser encaminhada àqueles que não enviaram suas
colaborações ao levantamento da SNJ. As demais serão organizadas para a identificação de possíveis lacunas;
3. Disponibilização restrita dos estudos em desenvolvimento para análise dos participantes;
4. Data indicativa da próxima reunião do Comitê no dia 26 de fevereiro e envio da proposta de cronograma de
elaboração do Plano para manifestação dos participantes;
5. Meta acordada de construção do documento-base para o Plano Nacional de Juventude: maio de 2014,
combinando o acúmulo já existente a partir de outros planos setoriais com o desafio de incorporar inovações.
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