
 

 

 
 
 

Comunicado  
 
O Fórum de Juventude da CPLP, plataforma representativa da juventude dos Países de             
Língua Portuguesa, vem por este meio expressar o seu repúdio e condenar veementemente             
os sucessivos ataques que vêm sendo perpetuados na Província de Cabo Delgado,            
Moçambique e que já resultaram na perda de dezenas de vidas, a maior parte delas jovens.  
 
O Fórum de Juventude da CPLP apela a que sejam envidados todos os esforços por parte                
das autoridades competentes no sentido não só de apurar os contornos destes ataques e              
trazer à justiça os responsáveis, mas também de modo garantir a cooperação entre todas              
as entidades relevantes a nível local, nacional e internacional para que seja restaurada a              
normalidade na região e garantida a paz e segurança de todos os cidadãos. 
Relembrando as recomendações da Resolução do Conselho de Segurança das Nações           
Unidas sobre Juventude, Paz e Segurança (UNSCR 2250), e enfatizando o facto de que as               
pessoas jovens constituem um grupo particularmente vulnerável em situações de conflito, o            
Fórum de juventude da CPLP apela igualmente: 
 

- A que sejam adotadas todas as medidas necessárias de modo a garantir a proteção              
por parte das autoridades de todas as pessoas das áreas afetadas, com particular             
atenção àquelas pertencentes a grupos mais vulneráveis, como as crianças,          
mulheres e jovens; 

- À inclusão dos jovens nos processos de resolução de conflitos, negociação e            
construção de paz, reconhecendo o impacto que a sua participação tem na            
manutenção de uma paz duradoura;  

- A que sejam criadas todas as condições para que os jovens e seus representantes              
possam levar a cabo iniciativas de prevenção de conflitos e de promoção da coesão              
social de forma livre, segura e autónoma. 
 

O Fórum de Juventude da CPLP expressa as suas mais sentidas condolências às familias              
afetadas e ao povo moçambicano, reiterando toda a sua disponibiliade para apoiar            
quaisquer  ações que visem a restauração da paz e a prevenção de conflitos futuros. 
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