8 de Maio de 2018

JOVENS - O presente é já o futuro, uma janela de oportunidades que
não pode ser fechada

II CONFERÊNCIA

Estão identificadas as necessidades e as expectativas dos/as jovens que lhes
permitem transitar de forma segura e saudável da adolescência para a idade

PESSOAS,DIREITOS E DESENVOLVIMENTO

adulta. Essa transição só pode ser feita num ambiente favorável que garanta o
exercício dos direitos humanos, incluindo em matéria de educação e saúde
sexual e reprodutiva, que possibilite, através de escolhas informadas, a
realização do seu potencial.
Sabemos a importância de ver reforçado o investimento na juventude, com
ênfase em matéria de educação, de saúde e proteção de direitos, incluindo em
matéria de sexualidade, igualdade e desenvolvimento, onde acompanhamos a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Assumindo o investimento na juventude como basilar ao Desenvolvimento
pessoal, social e cultural vamos reunir durante o dia da Conferência especialistas
e jovens para saber mais e melhor fazer, em torno dos seguintes objectivos:
·

Promover o conhecimento, a reflexão e enriquecer o debate público.

·

Pensar o impacto e o rumo de instrumentos que estamos disponibilizar
para a construção do futuro de rapazes e raparigas com capacitação,
autonomia e esperança.

·

Conhecer diferentes experiências e abordagens de intervenção social,
transformadora e sustentável.

Assim, iremos colectivamente responder a algumas das questões que se
colocam:
·

Onde estamos e para onde vamos?

·

Que mundo estamos a construir?

·

O que está a ser feito e que perspetivas se abrem para o futuro?

·

Em que consiste a educação para o desenvolvimento, os direitos
humanos, a cidadania, a igualdade, ….?

·

Quais contributos essenciais e os ganhos de investimento sustentável
em educação e saúde sexual e reprodutiva de qualidade?

·

Ganhos sociais da Igualdade e Não Discriminação?

·

Que papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo,
solidário e seguro para todas as pessoas?
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