
AGENDA JOVEM 
de direitos sexuais

para o algarve



Nós, os jovens, sobre a nossa sexualidade, admitimos que temos medo, que temos tabus, insegu-
ranças e preconceitos. Sentimos falta da aceitação do outro e pelo outro, da aceitação das dife-
renças pelos nossos pares, pelas nossas famílias, pela sociedade.

Sentimos a falta de informação para as nossas dúvidas, sabemos que ela existe, que está disponível, 
mas consideramos que precisa de ser sistematizada e articulada entre várias instituições, de forma 
a que seja divulgada de uma forma massificada e que chegue a cada um de nós. Necessitamos de 
espaços onde, além de nos responderem às nossas dúvidas de uma forma técnica, científica e “lim-
pa”, tenham também em conta o que sentimos, onde nos entendam, para além do ser biológico que 
somos, como ser emocional que também temos direito a ser. 

Consideramos que a Educação Sexual começa muito tarde na nossa vida, que todos temos mais a 
ganhar se falarmos e discutirmos estes assuntos mais cedo. 

Sabemos que temos alguma responsabilidade por aquilo que somos porque apesar de inquietos, 
também somos passivos, às vezes acomodados, mas temos consciência disso e apesar de tudo

QUEREMOS PARTICIPAR!

DESAF
IOS

Acesso à informação 

Acesso à formação e Educação Sexual adequada 

Novas metodologias de trabalho  

Combate à discriminação/inclusão

Garantia da liberdade sexual

Areas
 de a

tuaçã
o

O acesso generalizado a uma informação atualizada

 O acesso à formação e a uma Educação Sexual adequada que nos per-
mita fazer as nossas escolhas de desenvolvimento uma forma responsável

A pesquisa constante de novas metodologias de trabalho que permitam 
acompanhar a evolução da sociedade

A combate à discriminação e a promoção da inclusão em todas as suas 
vertentes

A garantia da liberdade sexual de cada um

consideramos importante...



                As seguintes recomendações são baseadas em processos de consulta 
e de auscultação junto de vários grupos mais desfavorecidos realizados por diversas 
entidades e autoridades a nível local e regional junto com uma serie de organi-
zações, associações, grupos informais e individualidades da região do Algarve. Elas 
refletem o consenso local e ecoam as vozes de jovens de toda a região.

RECOM
ENDAÇ

ÕES

Apostem numa divulgação/sensibilização mais 
direcionada para os jovens motivando a sua 
participação, partindo dos seus interesses.

Criem espaços onde jovens, pais, 
professores, técnicos e gerações mais 
velhas possam conversar abertamente 
e partilhar experiencias.

Apoiem, promovam e acompanhem 
projetos nossos, feitos de jovens para 
jovens

Intervenham junto dos jovens de 
forma mais consistente e prolongada 
no tempo

Criem de ferramentas que nos 
garantam o anonimato. Ex: chat, 
sites e linhas diretas.

Não foquem a Educação Sexual 
só em nos. eduquem também 
os pais, professores, técnicos, 
profissionais de saúde e a população 
em geral.

Garantam um aconselhamento disponí-
vel, aberto, sem julgamentos e que vá 
ao encontro das nossas necessidades.

Usem  metodologias mais dinâmicas e participativas. Ex: testemunhos reais, 
intervenção pela arte, jovens a formar outros jovens, jovens a formar adultos

Aceitem-nos e ajudem-nos a ser e a descobrir o sexo e a sexualidade sem medos, 
preconceitos, mitos e tabus de forma inclusiva e positiva!



Faro, 22 nov. 2014


