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Dados em destaque
O Ministério da Economia e Planeamento (MEP) em coordenação com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e parceria
com o UNFPA, lançou o Relatório da Situação da População Mundial de 2018 e três Estudos Temáticos nomeadamente as
Tendências do Crescimento Demográfico, Características dos Jovens, Homens e Mulheres em Angola.

Lançamento do Relatório da Situação da População
Mundial de 2018 e Estudos Temáticos
O Relatório sobre a Situação da População Mundial é publicado anualmente pelo UNFPA desde 1978. A edição deste ano, intitulada
“O Poder de Escolha: Direitos Reprodutivos e a Transição Demográfica”, analisa o impacto das escolhas reprodutivas no
progresso económico e social a nível mundial. Acesse ao link a seguir para ler o relatório na integra: http://bit.ly/2z7Czwb
Os Estudos Temáticos, fazem uma análise específica da população Angolana com base no CENSO 2014 e no Inquérito dos
Indicadores Múltiplos de Saúde 2015-2016 (IIMS). Segue o link de acesso aos três estudos: http://bit.ly/2qhlTOY

“Abordar o tema sobre população, insta-nos a
questionar sobre factores ligados à estabilidade
demográfica, desenvolvimento, crescimento económico
e políticas orçamentais” - Realçou o Ministro da Economia
e Planeamento, Dr. Pedro Luís da Fonseca, no seu discurso de
abertura do lançamento do relatório e dos estudo temáticos.
Na verdade, estas questões constituem preocupação do
Executivo, razão pela qual alimentamos a esperança de
que os resultados do estudo sobre o perfil demográfico
do
Dividendo
Demográfico
(DD)
de
Angola
(praticamente
concluído)
contribuam
para
se
encontrarem as melhores respostas- referiu o Ministro.

“O relatório da Situação da População Mundial 2018
apela aos países para que enfrentem os seus desafios
demográficos, não através de menos escolhas, mas
sim,
através
do
aumento
dos
direitos
e
oportunidades” – Disse a Representante do UNFPA, Drª
Florbela Fernandes.
“A escolha, no entanto, ainda não é uma realidade
para todas as pessoas e isto se reflete nas taxas de
fecundidade muito diferentes em todo o mundo” –
acrescentou a Representante do UNFPA, evidenciando que a
taxa global de fecundidade em Angola é de 6.2 filhos por
mulher, sendo mais elevada nas áeras rurais, isto é, 8.2
filhos por mulher.
A seguir o link de acesso à peça televisiva sobre o tema. TPA/Angola: http://bit.ly/2OB9UFH

(Á esquerda) A consultora do UNFPA para Saúde Sexual e Reprodutiva, Marina Coelho, fez a apresentação do relatório. (Á Direita) Os
membros do INE que trabalharam na elaboração dos três Estudos Temáticos.

Convidados e participantes do evento de lançamento, nomeadamente, Entidades Governamentais, Representantes das Agências das
Nações Unidas, parceiros das Agências de Cooperação Internacional, Jovens Universitários, Organizações da Sociedade Civil e a
Comunicação Social.

Aproveitamento do Dividendo Demográfico
Angola reforça o seu compromisso com a iniciativa
continental e avança com a realização do perfil demográfico
O estudo do perfil demográfico do País está a ser
finalizado. Iniciada em Abril de 2018, a iniciativa faz
parte do roteiro de lançamento do tema da União
Africana “Aproveitamento do DD com investimento
na Juventude”.
A expectativa é que as recomedações provenientes
do estudo sejam incorporadas nos principais
instrumentos
nacionais
e
estratégicos
de
planificação.

Dr. Flávio Couto, Director de Gabinete de Planeamento e Drª
Florbela Fernandes, Representante do UNFPA Angola

A iniciativa é liderada pelo Ministério de Economia e
Planeamento (MEP) em colaboração com outros
órgãos multissectoriais do Governo e conta com o
apoio do UNFPA.

Saiba mais sobre o roteiro da UA: http://bit.ly/2PTBORX

Técnicos do MEP, Ministério da
Saúde (MINSA), Ministério da
Educação (MED), Ministério da
Acção Social, Família e Promoção
da Mulher (MASFAMU) e INE
durante o workshop de realização
do estudo do perfil do Dividendo
Demográfico realizado em Luanda.

Criando um mundo onde o potencial de cada jovem seja
alcançado
Rede de Adolescentes e Jovens para a População e
Desenvolvimento (AfriYAN) foi lançada em Angola
Para mais informações sobre a AfriYAN: http://bit.ly/2PY71mQ

"Não é possível falar de desenvolvimento, sem os
jovens estarem inseridos e comprometidos com
práticas que agregam valores às nossas sociedades.
Entendemos a necessidade do AfriYAN assumir uma
posição de vanguarda na mobilização os adolescentes
e jovens nas suas respectivas comunidades, em
matéria de educação sexual e saúde reprodutiva”. –
Sublinhou a Secretária de Estado para a juventude, a Drª
Guilhermina Alkaim na sua declaração o lançamento da
AfriYAN em Angola.

“Trabalhamos para criar uma África onde os jovens
vivam uma vida de qualidade com dignidade,
capacidade e oportunidades para realizar o seu
pleno potencial” – Disse o jovem Hussein Malele, VicePresidente da AfriYAN a nível regional que participou no
lançamento da rede em Angola.
“A
AfriYAN
pretende
alcançar
um
marco
fundamental na eliminação das gravidezes na
adolescência, Infecções Transmitidas Sexualmente
(ITS), VIH/SIDA, Violência Baseada no Género
(VBG) e práticas nocivas, algumas das principais
barreiras que comprometem a prosperidade dos
adolescentes e jovens”. - Concluiu.

“A equipa AfriYAN conta
com o apoio voluntário da
juventude para promover a
AfriYAN e tornar a sua
missão uma realidade em
Angola, à semelhança de
outros países da região
membros da rede. Nada
para os Jovens sem os
Jovens! – Apelou a jovem
Yolanda Miguel, membro da
equipa fundadora da AfriYAN.

“Nada para os jovens sem os jovens”

O evento de lançamento da AfriYAN foi realizado no
Instituto Superior de Ciências de Educação
(ISCED). Foi notável a participação activa de jovens
provenientes de várias associações e organizações
juvenis, incluindo os escuteiros, universitários e
estudantes do ensino secundário. Também
estiveram presentes entidades do Ministério da
Juventude e Desportos, Conselho Nacional da
Juventude, Representantes Parlamentares e a
Comunicação Social.

Roda de conversa sobre a inovação
Soluções inovadoras para o desenvolvimento da agenda da
juventude

O UNFPA realizou uma roda de conversa com jovens inovadores, parceiros da sociedade civil e parceiros
governamentais sobre formas inovadoras de responder aos desafios e necessidades dos jovens em questões
relacionadas com o acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Num ambiente jovial e amigável,
os participantes trocaram experiências e debateram sobre possíveis soluções. Como resultado, foi recomendado
a integração de algumas plataformas digitais existentes no país para promover a participação dos jovens na
melhoria da sua saúde e na promoção do conhecimento sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos.
O evento permitiu criar um espaço de referência para diálogos sobre a inovação e o UNFPA espera que os
parceiros também adoptem esta prática.

Durante a roda de conversa,
vários jovens partilharam as
suas experiências sobre formas
inovadoras que encontraram
para aumentar a sua formação,
desenvolvimento de habilidades
e empregabilidade.
Em cima, da esquerda para
direita:
a
jovem
Stella
Constantiva
que
fez
a
apresentação da sua obra
entitulada
“ausentes”:
http://bit.ly/2Divsom e;
o
Diego Cohen que apresentou a
aplicação
Appy
Saúde:
https://appysaude.co.ao/#/
Debaixo, da esquerda para a
direita: O jovem Pedro Mendes
e a jovem Daisy Rocha
partilharam a sua experiência
empreendedora, através das
artes e artezanato, para dar
seguimento aos seus estudos
universitários.

Também aconteceram!

Celebração do dia das Nações Unidas com a realização de uma
exposição fotográfica sobre o trabalho das agênicas em Angola.
UNFPA recebeu a visita especial da sua Excia a Ministra da Acção
Social, Familia e promoção da Mulher, a Drª Victoria da Conceição.

Seminário para a elaboração de um modelo de fiscalização sensível às
especificidades do género, organizado pelo Fórum Parlamentar da SADC e o Grupo
de Mulheres Parlamentares com apoio das Agências das Nações Unidas,
nomeadamente o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), o Programa
Conjunto das Nações Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Encontro de priorização estratégica com os
parceiros para o desenvolvimento do programa
de País 2020-2022/ Governo de Angola -UNFPA

Capacitação dos técnicos das organizações membros da
ANASO sobre monitoria e avaliação para fortalecer os
programas de resposta à prevenção do VIH/SIDA
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