


Missão do CNS

proporcionar a participação das várias entidades científicas,

sociais, culturais e económicas, na procura de consensos alargados

relativamente à política de saúde



“através dos representantes [dos jovens] (...)

essa chamada dos jovens talvez fosse uma

maneira de eles... Porque se eles forem

chamados a dar a opinião eles interiorizam e

passam a ser atores e não só observadores, e

quando passam a atores passam a ser

capazes de cumprir melhor as regras”

Entrevistado de associação cívica



Metodologia

• 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?

• Quais são as minhas preocupações e prioridades para a saúde e bem-

estar, nos próximos 10 anos?



Metodologia

Contributos
das 
escolas

Grupos focais Webinars

Questionário

Debates

Discussão pública



• promoção do bem-estar físico e psicológico

• educação para a sexualidade

• prevenção do tabagismo e outros comportamentos aditivos 

• promoção da alimentação saudável e da atividade física

• prevenção da violência (bullying e cyberbullying) 

Prioridades





Acesso à informação e formação em saúde promotora

de comportamentos saudáveis

01

As atividades de promoção da saúde devem estar integradas nas atividades letivas e 
considerar as pessoas jovens como formadoras, para uma maior proximidade da 
linguagem, estratégias e conteúdos.

A capacitação para a promoção do bem-estar físico e psicológico deve recorrer a 
estratégias aliadas à aprendizagem social e emocional. Devem ser criados espaços
para que as crianças e jovens possam refletir, interagir e partilhar as suas experiências 
entre si. 

As famílias devem ser envolvidas em projetos e programas de saúde em meio escolar 
e na comunidade.



Acesso a cuidados de saúde de qualidade 02

Os cuidados de saúde devem ser baseados na multidisciplinaridade, com 
acesso a uma equipa de saúde familiar, psicólogos, nutricionistas, médicos 
dentistas e assistentes sociais para uma resposta integrada em saúde

O planeamento familiar deve ser alargado a todas as pessoas jovens, sem 
limitação de género, seguindo uma visão de saúde sexual em contextos e 
formatos amigáveis.

A promoção do bem-estar psicológico deve ser considerada em 
todos os momentos de contacto com os serviços de saúde e 
articular-se com o meio escolar, com psicólogos e psicólogas em 
número e formação adequados para a identificação de sinais de 
alerta, diagnóstico e intervenção sustentada.



Acesso a ambientes saudáveis03

A habitação e a escola devem ter as condições que permitam o melhor desenvolvimento 
intelectual, físico, psicológico e social das crianças e jovens, incluindo aquelas em  contextos 
socioeconomicamente desfavorecidos

Os alimentos disponibilizados em meio escolar devem ser saudáveis e saborosos, 
numa política alimentar sustentável e inclusiva. 

Os espaços públicos devem ser planeados de forma a que as crianças e jovens possam
circular, brincar e usufruir do espaço público em segurança e promovendo a sua mobilidade.
Devem ser criados espaços verdes, proporcionando espaços promotores de bem-estar.

A implementação de políticas de tabaco e álcool (ex. acesso a menores) deve 
ser fortemente fiscalizada. 



Acesso à participação na decisão, desenho, 

implementação e avaliação de intervenções em saúde 04

As crianças e jovens devem ser envolvidos nos processos de desenho, 
implementação e avaliação de projetos e campanhas de promoção da saúde

A participação pode ocorrer através de plataformas online de partilha de 
perspetivas e/ou de discussão, fóruns de discussão a nível escolar, local, regional e 
nacional.

A auscultação destes grupos deve ser integradora, atenta e, sempre que possível, 
consequente. Os resultados da participação devem ser amplamente divulgados, 
seja pela tradução em novas políticas ou pelo seu impacto na saúde das crianças e 
jovens.



Espaço Voz

Audiência Influência

Direitos e 
iniciativa dos 

jovens



Devemos basear-nos no trabalho que tem sido feito com o apoio dos Estados 
Membros, a Enviada para a Juventude e a sociedade civil. 
Mas não pode ser uma iniciativa de pessoas velhas a discutir as gerações mais 
novas. 
As Nações Unidas têm de capacitar os jovens, aumentar a sua participação na 
sociedade e o seu acesso à educação, formação e emprego.

– Antonio Guterres,

Secretário-Geral das Nações Unidas




