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Pontos importantes

Porquê participar?

O que é o Conselho Nacional de Saúde?

Qual é o objetivo da iniciativa?

A que questões temos de responder?

Onde obtemos informação adicional para dinamizar os

debates?

O que é a Agenda da Juventude para a Próxima Década?

Quem são os parceiros da iniciativa?

Como podemos contactar o Conselho Nacional de Saúde?
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Porquê participar?

OS JOVENS TÊM O DIREITO A PARTICIPAR NA
DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS QUE LHES DIZEM
RESPEITO.

Os jovens podem e devem assumir um papel ativo na sua saúde e

bem-estar. Os governos nem sempre têm vindo a promover

oportunidades para ouvir os jovens, as suas opiniões,

necessidades e prioridades. Embora tenham o direito de

participar nas decisões, instituições e processos que afetam as

suas vidas, as crianças e os jovens são pouco consultados nas

políticas, no planeamento e na tomada de decisões que lhes

dizem respeito.

 

A iniciativa Dia Mundial da Saúde: Uma Agenda da Juventude
para a Saúde na Próxima Década 2020-2030 pretende criar um

canal de comunicação aberto com as crianças e jovens, para

recolher as suas opiniões, expectativas e necessidades,

envolvendo-os de forma ativa na proposta de soluções e medidas

que visem promover a sua saúde e bem-estar.
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As crianças e jovens não são 'seres em
construção', mas sim 'cidadãos de hoje'

com o direito de serem respeitados e
ouvidos durante a infância, a adolescência

e a transição para a vida adulta.

Words of Wisdom

James Reilly, Ministro da Infância e Juventude da Irlanda
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O que é o Conselho
Nacional de Saúde?

O Conselho Nacional de Saúde visa promover a
participação dos cidadãos na definição de políticas de
saúde

 O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é um órgão independente,

de consulta do Governo, que visa  garantir a participação dos

cidadãos na definição de políticas em saúde, como forma de

promover uma cultura de transparência e prestação de contas

perante a sociedade.

 

Entre as competências do Conselho Nacional de Saúde, consta a

preparação e realização dos debates a propósito do Dia Mundial

da Saúde.



Qual é o objetivo da
iniciativa?

Dia Mundial da Saúde 2020: Uma Agenda da Juventude para a
saúde na próxima década (2020-2030)

A iniciativa Dia Mundial da Saúde: Uma Agenda da Juventude para a
Saúde na Próxima Década (2020-2030) visa envolver as crianças e jovens,

em Portugal, nos debates sobre a sua saúde e bem-estar, recolhendo as

suas opiniões e perceções em torno da resposta a três questões, que se

pretende que estimulem o debate, com o apoio dos professores,

profissionais de saúde, pais e encarregados de educação e todos aqueles

que desejem envolver-se na iniciativa.



A que questões temos
de responder?

OS DEBATES A PROMOVER DEVEM SER
ORGANIZADOS EM TORNO DAS RESPOSTAS ÀS
SEGUINTES TRÊS QUESTÕES:

Quais são as minhas preocupações e prioridades

para a saúde e bem-estar nos próximos 10 anos?

 

O que posso fazer pela minha saúde e bem-estar?

 

O que podem os políticos, o Estado, a comunidade

fazer pela nossa saúde e bem-estar?
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É fundamental pensar e planear as políticas de saúde a longo prazo. Por essa razão, os
jovens são desafiados a enquadrar as suas preocupações e prioridades para a saúde e
bem-estar no decurso da próxima década.



Cartões
informativos
('flashcards')
em www.cns.min-saude.pt

Relatórios do
Conselho

Nacional de
Saúde

em www.cns.min-saude.pt

Onde obtemos informação adicional para dinamizar os debates?



PARTICIPAR  PASSO  A  PASSO
O GUIA RÁPIDO PARA AS ESCOLAS
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Inscrever-se no
formulário do
site do CNS
(www.cns.min-

saude.pt)

Consultar os
materiais
informativos
(flashcards)

para ideias de
temas 

(facultativo)

Planear os
debates. Alguns
membros do
CNS estarão
disponíveis para
ajudar nesta
fase, com visitas
às escolas!

Manter a
articulação com
as equipas de
saúde escolar,

que poderão
ajudar no
planeamento e
na organização
dos debates.

Organizar o
debate inter-

turmas no dia
25 de março, 

de manhã.

Enviar o resumo
dos debates ao
CNS, até ao dia 31
de março, através
de e-mail.

Participar no
debate nacional
presencialmente
ou via video-

conferência
(facultativo)



O que é a Agenda da
Juventude para a
Saúde na próxima
década?

Os resumos dos debates, remetidos ao CNS, serão
usados para construir a Agenda da Juventude para a
Saúde na próxima década (2020-2030)

 A Agenda da Juventude para a Saúde na próxima década (2020-

2030) é uma carta de intenções da juventude para a saúde, até

2030, que visa espelhar as suas opiniões, necessidades e

prioridades. Prevê-se a apresentação pública do primeiro

rascunho da Agenda no Dia Mundial da Saúde (7 de abril),

devendo a sua formulação final ser, posteriormente, entregue ao

Governo e à Assembleia da República, procurando apoiar a

elaboração e planeamento de medidas e políticas, na área da

saúde, que sejam dirigidas às crianças e aos jovens.
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QUEM  SÃO  OS  PARCEIROS  DA  INICIATIVA?

 

Direção-Geral
da Educação

Ministério da
Educação

Direção-Geral
da Saúde

Ministério da Saúde

Conselho
Nacional de
Juventude

 

 

 

ARS Lisboa e
Vale do Tejo

Ministério da Saúde

ARS Centro
Ministério da Saúde

ARS Alentejo
Ministério da Saúde

ARS Algarve
Ministério da Saúde



Contactar

o CNS

Site

www.cns.min-saude.pt

Formulário de contacto

E-mail

geral.cns@cns.min-saude.pt

 

 


