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Nova Agenda de Desenvolvimento Pós – 2015

• Abordagem de direitos humanos;

• Conter um objetivo autónomo e universal referente à

igualdade de género e ao empoderamento dos jovens

(sobretudo das raparigas e jovens mulheres);

• Garantir que a igualdade de género é um objetivo
transversal a todas as áreas de desenvolvimento;

• Garantir que a saúde sexual e reprodutiva é integrada

com indicadores próprios

Prioridades para o

novo compromisso

global
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Objetivos Fundamentais

Iniciar o período Pós-2015 com uma abordagem baseada em direitos e centrada nas

pessoas, permitirá contribuir para

1) Uma maior e mais qualificada força laboral global, com impactos diretos em

matéria de desenvolvimento social, económico e ambiental;

2) Mitigar a ausência de planeamento familiar e de acesso a métodos de

contraceção (essencial para capacitar as pessoas e os casais a planear as famílias e filhos

que desejam, prevenir gravidezes indesejadas e/ou de risco e os custos associados)

3) Criar condições que permitem oportunidades educacionais e de trabalho digno.
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Romper os mecanismos de discriminação é possível através de medidas preventivas que

contemplem:

• Programas eficazes de educação e saúde, incluindo sexual e reprodutiva;

• Um enquadramento legislativo que vise o fim e o desencorajamento dos casamentos infantis, precoces

e forçados, da mutilação genital feminina, o fim dos crimes de honra e outras práticas nefastas;

• A prevenção das gravidezes não desejadas em adolescentes, com consequente estigmatização e

exclusão social;

• Fim de todas as formas de discriminação e violência;

• A prevenção de IST, incluindo o VIH e SIDA;

• A construção de instalações sanitárias separadas e adequadas em escolas e serviços de saúde;

• Fim das propinas escolares – penalizadoras para a manutenção das meninas e raparigas no sistema

formal de ensino em muitos países
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São as escolhas e as oportunidades da atual geração de

jovens que vão definir o desenvolvimento humano

(sustentável) por décadas.

Investir de forma contínua e coerente na educação e na

saúde sexual e reprodutiva é o meio para atingir a realização

de um futuro sustentável.
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+ Participação
+ Investimentos na 

educação

Serviços de saúde 
amigos e 

adequados

Cumprir a 
Igualdade de 

Género  Direitos 
Sexuais e 

Reprodutivos
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Resultados visíveis

• Por cada $1 (≈ 0,75€) investido em planeamento familiar são poupados $6 (≈ 4,5€);

• Quando 10% mais de meninas frequentam a escola, o Produto Interno Bruto (PIB) de um

país aumenta em média 3%;

• Um investimento anual, global, de $8,1 mil milhões (≈ 6 mil milhões €) permitira reduzir em

mais de 66% as gravidezes não desejadas, prevenir 30% das mortes maternas e 20% das
mortes de recém-nascidos;

• Acabar com a desigualdade de género na agricultura (incluindo políticas públicas que

assegurem o acesso a recursos produtivos por parte das mulheres, por via de herança

e/ou crédito para compra da terra, por exemplo) pode retirar da fome e da pobreza 100-

150 milhões de pessoas em todo o mundo;

• Alcançar uma geração livre de VIH e SIDA, e outras IST.
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O Legado dos Objetivos do Milénio

• Educação

• Igualdade de Género Objetivos 2, 3, 4, 5 e 6

• Saúde Sexual e Reprodutiva
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• Cerca de 800 mulheres morrem por dia devido a complicações evitáveis associadas à

gravidez, parto e pós parto;

• Mais de 60% de todos jovens com VIH são jovens mulheres;

• Cerca de 6 em cada 10 mulheres experienciam formas de violência ao longo da sua
vida, incluindo durante a gravidez;

• Cerca de 100 a 140 milhões de meninas e mulheres já foram submetidas a uma ou

mais formas de Mutilação Genital Feminina;

• Cerca de 75 milhões de jovens encontram-se desempregados (um número 3 vezes

superior ao do desemprego adulto);

• 67 de milhões raparigas são forçadas a casar antes dos 18 anos de idade;

• Apenas 20% dos lugares nos parlamentos nacionais são ocupados por mulheres e

menos de 17% em ministérios e posições governativas. As mulheres representam 25%

dos quadros superiores a nível mundial.
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Compromissos globais

• 1994 – Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento

• 1995 – Plataforma de Ação de Pequim

• 2000 – Objetivos do Milénio

Longe do seu potencial de execução. 

No caso dos Objetivos do Milénio, a sua dimensão agrava-se devido à total 
invisibilidade e dramática negligência da população jovem.

Reforçam a visão do investimento em matérias de direitos, de educação e na saúde sexual e 

reprodutiva, como meios capazes de produzir elevados resultados sociais e económicos.
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Uma Agenda de Desenvolvimento e Cooperação Internacional que assente numa 
abordagem de direitos, assegure e privilegie oportunidades:

• Acesso a educação de qualidade, com particular atenção à conclusão da 

educação secundária por parte das raparigas;

• Acesso a uma educação abrangente;

• Proteção dos direitos humanos das raparigas;

• Acesso universal a serviços e cuidados de saúde sexual e reprodutiva

• Trabalho digno, oportunidades reais de rendimento e proteção social para os/as 
jovens
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