
 

 

 

O Programa JIRO – Juventude Informada, Responsável e 
Organizada – destina-se aos Jovens sob formas 
diversificadas, dependendo da fase de projecto:  

 Jovens interessados em assumir funções de Técnicos 
de Projecto 

 Jovens interessados em ser mediadores do Projecto    
– os Kambas –, que querem agir concertadamente, no 
plano social, com os implementadores de forma a 
influenciarem a mudança de comportamento dos 
seus pares 

 Jovens interessados em serem facilitadores de 
implementação do Projecto, junto das organizações 
Juvenis 

 Jovens que frequentam as Escolas de Ensino Médio 

 

 
São objectivos do JIRO: 
 

 Melhorar a informação/educação para a mudança de 
comportamento em adolescentes e Jovens de acordo com 
as recomendações de Bali, especificamente nas áreas de: 
direitos sexuais e reprodutivos; sexualidade segura e 
responsável; prevenção da gravidez não 
desejada/ITS/VIH/SIDA; promoção das abordagens de 
género; prevenção da VBG; prevenção do uso do álcool, 
tabaco, outras drogas, bulling, acidentes rodoviários.  

 Criar espaços físicos e ambientes  joviais de relação 
quotidiana para adolescentes e jovens e que  permitam o 
autoconhecimento e autocuidado de práticas que 
beneficiem a saúde sexual e reprodutiva. 

 Fortalecer os serviços de saúde reprodutiva amigos dos 
Jovens. 

 Fazer da escola um meio e um espaço para promover a 
saúde sexual e reprodutiva e dar habilidades para a vida de 
adolescentes e Jovens em ambiente escolar. 

PARA QUEM? PARA QUÊ? 



 

 

 

 

Os critérios de selecção dos Jovens para participação no 
JIRO diferem de fase para fase do Projecto, sendo 
regulamentados em documento próprio. 

 

Aquando do lançamento do Projecto, toda a informação é 
divulgado na comunicação social, nos mecanismos de 
divulgação do MINJUD e nas estruturas de comunicação do 
United Nations Population Fund, entidade parceira do JIRO. 

 

 

 

 

O JIRO é um Programa de Educação para a Saúde 
Reprodutiva, que se desenvolve a partir do conceito de 
formação por pares. 

 

O United Nation Population Fund é parceiro do MINJUD para 
o JIRO. Compete ao MINJUD definir e contratar as equipas 
técnicas, conceber e reproduzir manuais, gerir os 
cronogramas de formação e capacitação, destacar espaços 
para sediar o Programa e agilizar o acesso das Escolas ao 
Programa. Compete ao United Nation Population Fund 
subsidiar uma parte do Programa de acordo com os 
contratos internacionais celebrados. 

 
 

QUE CRITÉRIOS DE SELECÇÃO? O QUE É O “JIRO”? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Jovens acedem ao Regulamento no site da Juventude 
Angolana (www.juventudeangolana.org), devendo seguir as 
respectivas instruções. 

 

Dependendo da fase do Programa a que desejam aceder, as 
formas de manifestação deste interesse variam, pelo que é 
necessário que se mantenham informados do decurso do 
JIRO. 

O MINJUD possui uma linha de apoio aos Programas da 
Juventude que os Jovens podem utilizar em casos de 
dúvidas, através do número de telefone 947 844 432. 
 
Mantém-te actualizado em www.juventudeangolana.org! 
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Os calendários das várias fases do JIRO serão divulgados 
brevemente nos meios de comunicação adequados. 

 

 

 

As acções chegarão aos Centros da Juventude selecionados 
e às Escolas de Ensino Médio das zonas abrangidas pelo 
Programa JIRO no ano lectivo de 2015. 

 

 

 

O PROP 2014-2015 é o Programa Operacional 2014-2015 do 

PNADEJ 2014-2017 (Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Juventude 2014-2017). 

É o documento que estabelece as linhas de actuação do 

Programa de Governação do Executivo Angolano para o 

Sector da Juventude, para o biénio 2014/2015.  

Pretende-se, com o PROP 2014-2015, dinamizar a 

implementação de algumas acções do PNADEJ 2014-2017, 

com impacto directo e imediato na melhoria da qualidade 

de vida dos Jovens angolanos.  

 

QUANDO? O QUE É O PROP 2014-2015? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Os Jovens comprometem-se, quando aderem ao Programa, 
a cumprir as formações propostas. 

Comprometem-se ainda a assumir um comportamento 
exemplar no âmbito das áreas de desenvolvimento do 
Programa. 

Comprometem-se também a manter-se envolvidos na 
Educação por pares que o Programa propõe. 

 
 

QUE COMPROMISSOS? 

 
O PROP 2014-2015 tem que ir ao encontro dos 
Jovens, ali onde eles estão, de levar o negócio 

aos Empreendedores, na sua Comunidade. 
 



 

 
São resultados esperados no JIRO: 
 
 Ser aumentado o acesso a serviços de qualidade, com 

ênfase sobre a redução da mortalidade materna e 
infantil; 

 Ser reforçada a resposta nacional ao VIH/SIDA em 
prevenção, tratamento, cuidados e apoio e 
diminuindo a estigma e a discriminação; 

 Utilização de serviços de Saúde Reprodutiva de alta 
qualidade e serviços abrangentes de prevenção de 
VIH&SIDA aumentada em particular em Luanda, 
especialmente para Jovens, especialmente os mais 
vulneráveis;  

 Ser aumentada a disponibilidade de informação e 
serviços de Saúde Reprodutiva para adolescentes e 
Jovens. 

 

O JIRO está orientado para afectar 50% da população escolar 
das Províncias onde se implementa.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE IMPACTO? 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS 

PROP 2014-2015 
PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO  

PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE 2014-2017 
 

ENTIDADE PARCEIRA 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS 

“JIRO”  
JUVENTUDE INFORMADA, RESPONSÁVEL E ORGANIZADA 



 


