Guia para organizar
Diálogos Juvenis
Consultas Juvenis a caminho do VI Fórum da Juventude das Américas 2022
Processo de participação juvenil na IX Cúpula das Américas.

#JóvenesEnLaCumbre

Introdução
The Young Americas Business Trust (YABT) lança processo de consulta aos jovens para
a VI edição do Fórum da Juventude das Américas 2022, com o objetivo de envolver
ativamente milhares de jovens de todo o hemisfério, em sua qualidade de ator social,
contribuindo com suas opiniões, recomendações e iniciativas ao processo da Nona
Cúpula das Américas. Os Diálogos Juvenis serão realizados na modalidade virtual ou
híbrida e serão coordenados pelo YABT e redes juvenis das Américas. Esses Diálogos
e outras atividades do VI Fórum, criam um espaço único para facilitar a troca de ideias e
o debate em torno de vários temas de interesse dos jovens e da Nona Cúpula.
A VI Edição do Fórum torna-se um mecanismo revitalizado que reforça o trabalho e os
canais de diálogo direto com os jovens, repensando aspectos cruciais da democracia
e do multilateralismo, bem como o foco importante do trabalho em colaboração com os
jovens; incluindo a criação de maiores oportunidades econômicas, empregos decentes,
educação de qualidade e transformação digital, entre outras questões que contribuem
para promover o crescimento sustentável, inclusivo e seguro para as gerações atuais
e futuras.
Este Guia foi elaborado com o objetivo de gerar diretrizes e orientações básicas para
as organizações e redes juvenis interessadas em se envolver no processo de consulta
em nível local e nacional, como parte do processo permanente do Fórum da Juventude
das Américas e as seguintes levantamento de contribuições desde a VIII Cúpula das
Américas em Lima, Peru, 20181.
Levando em consideração o contexto atual em face da pandemia de coronavírus
(COVID-19), o YABT agradece a cada um dos organizadores dos diálogos da juventude
do Fórum da Juventude das Américas por seu valioso apoio e liderança na organização
desses espaços em seus respectivos países . Da mesma forma, convida jovens dirigentes
interessados em organizar diálogos juvenis, a realizá-los de acordo com o formato
permitido pelas autoridades de seus respectivos países de residência (presencial ou
virtual), seguindo estritamente as orientações e recomendações emanadas do Mundo.
Organização da Saúde (OMS)2 e organizações oficiais de seus respectivos países.
O YABT é responsável não apenas por coordenar e acompanhar a participação juvenil,
mas também por compilar, sistematizar e proporcionar um espaço para apresentar
relatórios de andamento e Declarações Juvenis aos Estados Membros da OEA durante
a Cúpula das Américas e a Assembleia Geral da Organização. dos Estados Americanos;
lograr uma participação efetiva e ampla da juventude do Hemisfério Ocidental.
O YABT aceita inscrições de todos os jovens das Américas e incentiva fortemente e
especialmente a participação de mulheres, jovens de comunidades vulneráveis, jovens
afrodescendentes, jovens de povos indígenas e pessoas da comunidade LGBTIQ.

Os diálogos poderão ser realizados nos Estados membros da OEA, desde a publicação deste Guia até março de
2022. Na medida do possível, será assegurado que outros atores que também estejam vinculados naquele país
sejam informados e apresentados à parte proponente complementar esforços, mobilizar a participação de mais
jovens e estabelecer processos de consulta mais amplos, consistentes e sustentáveis ao longo do tempo.
2
Para saber as medidas básicas de proteção sobre COVID-19, acesse o seguinte link: https://www.who.int/es/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
1

2

Guia para organizar Diálogos Juvenis

Sobre as contribuições da juventude para o VI Fórum Juvenil das
Américas 2022
A partir do YABT, desenvolvemos programas e consultas permanentes para tratar de questões e prioridades próximas aos jovens das Américas.
No caminho para o próximo processo de participação juvenil na Cúpula das Américas, as principais preocupações podem ser agrupadas no que
chamamos de quatro C’s do Desenvolvimento Juvenil: Mudança Climática, COVID-19, Colaborando com a Juventude e Combate à Corrupção.
Por meio do processo de consulta aos jovens, o YABT busca empoderar os jovens das Américas, dando-lhes a oportunidade de analisar e refletir
sobre os problemas que enfrentam em sua comunidade, bem como as possíveis soluções, contribuindo com suas propostas para tomadores de
decisão e líderes hemisféricos., através da realização de Diálogos Juvenis.

Como organizar Diálogos Juvenis em sua comunidade?

https://bit.ly/3wtYmvf
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1.- Para o desenvolvimento de diálogos juvenis, o líder juvenil deve enviar sua proposta
ao YABT. Durante esta fase é muito importante fazer aproximações com outros atoreschave da iniciativa, definindo os seus papéis específicos.

2.- O YABT fornecerá material de apoio visual para o anúncio da atividade, como
banners editáveis, onde deverão constar os detalhes do diálogo e os logotipos das
organizações organizadoras.

3.- Uma vez aprovado o material, a organização organizadora poderá divulgar os
convites através das suas redes sociais e canais à sua disposição (ver exemplos de
postagens nas redes sociais disponíveis no Anexo II). Quanto maior a diversidade
dos atores convocados, mais interessantes podem ser as reflexões e propostas que
resultam dos debates.

4.- De acordo com as características requeridas, os Diálogos Juvenis em formato virtual
podem ser realizados através de qualquer plataforma tecnológica de que disponham.
Para apoiar os jovens que não têm uma opção de plataforma viável, a partir do YABT
facilitamos o acesso à plataforma Zoom, disponível às segundas e sextas-feiras, das
11h00 às 15h00 em Washington, DC Existe flexibilidade para utilizar outras plataformas
de conectividade, em horários diferentes dos indicados, sob a coordenação e total
organização da rede juvenil.
Durante o desenvolvimento do diálogo, os líderes juvenis devem escolher uma pessoa
como Relator, que ajudará a arrecadar as contribuições emanadas do espaço. Da
mesma forma, serão responsáveis pela captura de fotos e vídeos, ou qualquer outro
material visual.

5.- Uma vez realizado o Diálogo, os líderes juvenis podem enviar o relatório ao YABT
nos 7 dias úteis seguintes, através do formulário disponível em: https://bit.ly/3mSs8qy,
ou via email no formato estabelecido no Anexo III.

6.- O YABT coordenará a revisão e incorporação das contribuições no esboço da
Declaração da Juventude.

O diálogo pode ser local ou nacional, de acordo com o nível de coordenação e cooperação que cada jovem líder
atinge.
4
Este é o único formato em que o YABT autoriza os líderes jovens a usar o logotipo oficial da organização. O banner do
modelo retém os direitos autorais do YABT em todos os momentos.
5
Algumas das plataformas comumente usadas são Meet, Zoom e GoToWebinar.
6
Caso a plataforma não esteja disponível devido à demanda de aplicativos, os jovens poderão desenvolver o diálogo
em qualquer plataforma ao seu alcance.
7
A metodologia fica a cargo dos organizadores do diálogo, sabendo que o YABT não intervém nas discussões, apenas
atua como um facilitador e dá suporte aos jovens.
3
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A pessoa que organiza o diálogo deve:
1.Modere ou identifique a (s) pessoa (s) que moderarão a atividade. Sugere-se que a moderação siga certas recomendações com o objetivo
de conduzir um diálogo aberto e inclusivo. Como recurso de apoio, consulte o manual elaborado pela Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID), disponível em: https://bit.ly/2YkJsv3.
2. Identifique uma pessoa para realizar a denúncia, que se encarregará de recolher e ordenar as contribuições que emanam diretamente do
diálogo e apresentá-las por escrito.
3. Convide palestrantes, pessoas que apresentarão conteúdo sobre os temas estabelecidos.
4. Compartilhe a agenda modelo e informações gerais com os participantes antes de iniciar o diálogo.
5. Coordenar a revisão e incorporação das contribuições no formato do relatório. Para obter mais detalhes, consulte o Anexo III.
6. Uma vez realizada a atividade, compartilhe as contribuições emanadas do diálogo com o YABT, seguindo o formato estabelecido.

Recomendações e comentários sobre o uso da plataforma virtual
• Realizar testes técnicos pelo menos 10 minutos antes da atividade;
• Sugere-se uma duração máxima de 2 horas com espaço para perguntas e propostas específicas;
• O uso de uma câmera é opcional;
• Sugere-se contar com apresentação em formato PPT ou material visual, entre outras ferramentas de colaboração online de uso gratuito;
• Os participantes poderão acessar de qualquer computador com acesso à Internet;
• Antes do desenvolvimento da atividade, estabeleça o método para coletar as informações dos participantes.

Acompanhamento de contribuições
Os líderes jovens devem enviar ao YABT os resultados do Diálogo acompanhados de:
• Lista de participantes seguindo o formato estabelecido no Anexo IV, e em Excel;
• Álbum de fotos e vídeos (por meio do link da pasta no Drive);
• Depoimentos dos participantes (texto de no máximo 100 caracteres, caso haja vídeo enviar link do YouTube para consulta);
• Outros materiais e documentação complementar: comunicados de imprensa, etc.
Com base nisso, o YABT coordenará a revisão e incorporação das contribuições no esboço da Declaração da Juventude.
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Anexos
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Anexo I: Agenda modelo
0:00 O representante YABT abrirá a plataforma para diálogo (se aplicável)
No dia do diálogo, um representante do YABT abrirá a plataforma, explicando de forma geral o uso das ferramentas necessárias. Isso no caso de
uma plataforma YABT ser usada.

0:00 Discurso de Abertura do Organizador do Diálogo
O Diálogo começa com o Ato de Abertura com palavras de representantes da (s) organização (ões) parceira (s), autoridade nacional / local
convidada e a entidade anfitriã da atividade. O YABT disponibilizará uma mensagem institucional por vídeo ou participará através da plataforma
tecnológica disponibilizada.

0:00 Apresentação dos Participantes (Moderação, apresentação e convidados especiais)
Assim que o diálogo começar, sugere-se que o moderador apresente brevemente os participantes e convidados.

0:00 Introdução à metodologia a seguir durante o Diálogo
O moderador deve explicar a metodologia a ser usada e os prazos. Em seguida, deve-se escolher uma pessoa como Relator para que, ao final da
discussão, apresente o resumo das contribuições derivadas do diálogo.

0:00 Apresentação do tema escolhido
Como ponto de partida para a discussão, o palestrante deve fazer uma introdução ao tema escolhido, com o objetivo de que os jovens tenham
informações básicas para o debate.

0:00 Discussão
Um espaço de debate sobre o tema escolhido para discussão, no qual os delegados têm a oportunidade de intervir com as suas opiniões e
recomendações.

0:00 Discurso de encerramento
O Diálogo termina com as observações finais e agradecimentos dos representantes da (s) organização (ões) parceira (s) e das autoridades
nacionais / locais convidadas.

0:00 Fim da atividade.
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Anexo II: Publicar exemplos para divulgação nas redes sociais
Use a postagem a seguir como referência para promover seu diálogo nas redes sociais.
Facebook
Convidamos você a participar do Diálogo Virtual Juvenil: (Tema) em #Cidade/Região #País, organizado por (Nome da rede juvenil), em colaboração
com #YABT, um espaço para compartilhar suas recomendações e propostas internacionalmente no caminho ao VI Fórum da Juventude das
Américas 2022 #JóvenesEnLaCumbre. Inscreva-se em: (link).
Twitter
Convidamos você a participar do Diálogo Virtual Juvenil: (Tema) em #Cidade/Região #País, organizado por (Twitter Organizador), com o apoio
de @YABTs #JóvenesEnLaCumbre reunindo a diversidade de vozes a caminho do VI Fórum da Juventude das Américas 2022. Inscreva-se em:
(link).

Anexo III: Formato para relatórios de Diálogo
• Preencha o formulário de relatório em: https://bit.ly/3mSs8qy
• Formato para download: (Word)

Anexo IV: Formulário de inscrição do participante
• Formato para download: (Excel)
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Para fazer qualquer pergunta sobre os
diálogos juvenis, entre em contato conosco:
cecilia.vilchis@yabt.net

Young Americas Business Trust
Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos
1889 F Street NW, Washington DC, 20006
Estados Unidos da América
#JóvenesEnLaCumbre
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