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Vozes jovens  no Comitê Andino de 

Adolescentes e Jovens para a Prevenção 

da Gravidez  Adolescente  

 

É  proibido não 

sorrir para os 

problemas, não lutar 

por aquilo que  você 

quer, abandonar 

tudo por medo, não 

tornar seus sonhos 

realidade 

“Poderão cortar todas 

as flores, mas não 

poderão deter a 

primavera”  

Pablo Neruda 
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CONTEXTO 
 

 1994 : Plataformas de Cairo e Beijing 

                Movimento de Mulheres do Equador 

 1998: Cúpula Ibero-americana da Juventude – Rede Latino-
Americana pelos  DS e DR das e dos Jovens  

 

 Assembleia Constitucional- Quadro Político 

 

 1999- Rede Nacional pelos Direitos Sexuais e  Direitos  
Reprodutivos  das e dos Jovens  

 



 

 Aprovação do Estatuto da Infância e da Adolescência - Direito a 

serem consultados- informação-educação- acesso a serviços de 

saúde de qualidade e acolhimento - participação na elaboração das 

políticas públicas, programas, planos e projetos.  

 

 2004 Movimento de Crianças e Adolescentes- Conselhos da Infância 

/ Projeto Equador Adolescente – Consolidação da atuação política  

 

 2008  Constituição da República (Art 39,66  …) 

    - Ativa Participação Cidadã / M Mulheres, Indígenas, Juventude- 

ACORDO NACIONAL DA JUVENTUDE  



 2007 REMSA- “Gravidez na Adolescência é um problema de 

saúde pública” 

     

PLANO ANDINO PARA A PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA 

PA-PGA 

 

 2008- 2009:Validação do PA-PGA e construção  do PA-PGA 

 4 Encontros regionais - 1 Nacional 



 

 Encontro Nacional: Plano Nacional para a PGA/Eleição do 
Comitê Nacional para a PGA- Delegados para o Comitê Andino 
para a PGA 

         Comitê Nacional para a PGA –Equador: OBJETIVOS 

 

    -Gerar e consolidar um espaço de participação da juventude no 
quadro do Plano Andino de Prevenção da Gravidez em 
Adolescentes.  

 

- - Promover um espaço de incidência política da juventude nas 
políticas de Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva no nível nacional. 

- Consolidação do “espaço participativo” 

    

 



 

 I Reunião do Conselho Consultivo Andino de Adolescentes e 

Jovens para a Prevenção da Gravidez na Adolescência, Cartagena 

Colômbia XI/2009 

 

 Declaração de Cartagena:  

 

                     -Intersetorialidade 

-NÃO somos um comitê consultivo, decidir é o nosso direito - 

 - Marco Legal garantidor de Direitos 

 - Alternância, interculturalidade  

 

 



 

 2010: Equador CIPEA- “Tempo de viver ” 

   

II Reunião CAJAPGAIII/2012 Quito-Equador 

   

    Estrutura- Comissões 

    Princípios de Participação 

    Somos um Espaço Regional Determinante 

 



ESTRATÉGIA 

 
 

 Reconhecer, desde os próprios planejamentos intersetoriais, às e 

aos adolescentes e jovens como protagonistas do processo de 

participação. Isto permitiu contar com recursos e espaços de 

incidência.  

 

 Trabalho em rede com organizações que têm espaços de incidência 

e atuação nos territórios- Acordo Nacional da Juventude. 

 

 Troca de experiências e reforço dos discursos entre as e os jovens 

da região andina. 

 



Êxitos 

 

 Plano de Ação da Juventude em Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos. 

  Promoção dos processos da juventude ligados à PGA em 

pelo menos 12 províncias do país. 

 150 organizações da juventude incorporadas ao processo. 

 Ter mantido por 4 anos um espaço de diálogo direto com as 

autoridades ministeriais que lideravam o Plano de Prevenção 

da Gravidez Adolescente. 



 

 

 Ter participado no Desenho da Estratégia Nacional de 

Planejamento Familiar e Prevenção da Gravidez Adolescente 

(ENIPLA) 

 

 Os e as adolescente e jovens do CJPGA participaram de outros 

processos nacionais de incidência política e lobby na defesa dos 

DS e DR de adolescentes e jovens. Regulamento que rege o 

acesso a MAC do MSP- revisão 

 

 Discussões e Contribuições ao Código Penal Integral  

 



Lições Aprendidas 
 Importância de contar com recursos econômicos sustentáveis que 

possam promover os encontros entre as organizações da juventude. 

 

 Este processo foi apoiado tecnicamente pelo Escritório do UNFPA 
Equador com financiamento dos fundos da Cooperação UNFPA-
AECID; no entanto, é muito importante destacar que tanto o 
Ministério da Saúde Pública, quanto a Direção da Juventude do 
Ministério da Inclusão Econômica e Social, deram co-financiamento e 
apoio neste processo.  

 

 Para o UNFPA tem sido muito importante ser uma ponte entre as 
organizações da juventude e o Estado, um papel fundamental e 
necessário especialmente no começo dos processos de participação 
social. 
 

 



Conclusões  

 

 É fundamental que as e os jovens desenhem suas próprias 

estratégias de participação, de outro modo corre-se o risco de 

que essas estratégias não respondam às dinâmicas e demandas dos 

jovens.  

 O papel das organizações de cooperação é fornecer assistência 

técnica e acompanhamento nestes processos, respeitando seus 

ritmos e dinâmicas. 

 Objetivando implementar políticas públicas para jovens e 

adolescentes é preciso contar com eles como protagonistas do 

processo.  



Um direito Não é o que 

alguém lhe deve DAR 
 

 

 

Um Direito é o que  

ninguém lhe deve TIRAR 
 


