A Cap Magelan presente no Encontro nacional de juventude
em Estoril
A Cap Magellan, é uma organização de âmbito nacional, em
França e em Portugal, maioritariamente constituída por jovens
entre os 12 e os 35 anos, lusófonos ou lusófilos, com mais de
5.000 membros. A associação pioneira, deseja chamar a atenção
para as vantagens de uma cultura e de uma língua internacional no
seio de uma sociedade em plena mutação, e reflectir num Portugal
em movimento, para a Europa e para o espaço lusófono.
Neste âmbito, a Cap Magellan participa activamente na vida da
comunidade portuguesa e lusófona de França. Do mesmo modo,
assume um papel activo no desenvolvimento das relações entre a
França e Portugal mas também outros países de língua portuguesa
como Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São
Tomé e Príncipe e Timor, nos domínios da juventude, dos
intercâmbios, da cultura e da cidadania.

Jenny Carneiro, representante da Cap
Magellan em Portugal e Hugo Carvalho,
presidente do CNJ

Maior associação de jovens lusodescendentes da Europa, pela diversificação das actividades, com mais de
30.000 contactos directos e uma rede nas universidades francesas, a Cap Magellan assume um papel de
defesa das realidades e necessidades dos lusodescendentes. Assim, desde 1992, estabeleceu contactos
com o Instituto Português da Juventude, hoje IPDJ, com a Secretária de Estado da Juventude e depois com
o Conselho Nacional da Juventude, que participou pela primeira vez no Forum da Cap Magellan em Paris
em 1999.

A relação com o Conselho Nacional de Juventude
(CNJ) é privilegiada, a Cap Magellan estando
sempre presente em alguns encontros nacionais
organizados em Lisboa e fora de Lisboa. Com o
Conselho Nacional de Juventude, também foram
organizados
encontros
mundiais
de
lusodescendentes, trabalhando assim na defesa de
programas portugueses que abrangessem todos os
jovens portugueses e lusodescendentes radicados
nos diferentes continentes. Defendemos que um
jovem português deve ter os mesmos direitos e
deveres em Portugal ou fora de Portugal, pois todos
fazem parte de uma mesma família.

Da mesma forma, a Cap Magellan integra de pleno direito o Conselho Nacional de Juventude com forma de
assegurar uma representação regular dos lusodescendentes. Tendo em conta a realidade social e
económica actual de Portugal, com os recém-chegados à procura de trabalho em França, jovens ou famílias
constituídas, como também com os jovens lusodescendentes que se querem instalar ou estudar em
Portugal, essa é a preocupação de Cap Magellan.

A associação Cap Magellan participa no Encontro Nacional de Juventude (ENJ) em Estoril que
ocorre nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Esta representada por uma das suas representantes em
Portugal, Jenny Carneiro. A delegada geral da estrutura, Luciana Gouveia, estará presente nas
cerimónias de encerramento na sexta-feira dia 14 de dezembro.
Independentemente dos gostos, ideias, convicções ou realidades, o Encontro nacional da juventude,
organizado pelo Conselho Nacional de Juventude, é um espaço aberto à participação e partilha entre
todos. Durante os 3 dias, em conjunto com decisores políticos e outras personalidades da sociedade civil,
cerca de 300 jovens refletirão sobre os direitos humanos que temos consagrados na Declaração Universal,
mas também sobre os novos direitos que deveríamos desenvolver, respondendo ao mote: se a Declaração
de Direitos Humanos fosse escrita hoje, como seria ?
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