
  

Lançamento no dia 19th de Agosto de 2022 
 

PRÉMIOS DE ACTIVISMO ADOLESCENTE: "seja a mudança que deseja ver". 
 

CRITÉRIOS 
 

O SRHR Africa Trust gostaria de celebrar os jovens e o papel que eles desempenham em todos os 
aspectos da nossa nação.  Os adolescentes e os jovens estão no centro da mudança a nível 
mundial e nas suas comunidades.   
 
Na saúde sexual e reprodutiva e direitos conexos (SDSR), os adolescentes são utilizadores de 
serviços e saúde, bem como activistas para melhores serviços e mudanças positivas. Em todo o 
país, muitos jovens voluntariam o seu tempo e energia para melhorar a saúde e os SDSR para outros 
jovens. Na SRHR Africa Trust (SAT), apoiamos jovens como este todos os dias. Agora é a sua 
oportunidade de ajudar o país inteiro a reconhecer e celebrar estes jovens connosco.  
 
Durante o mês do Dia Internacional da Juventude, o SRHR Africa Trust lança os Prémios anuais de 
Activismo dos Adolescentes para reconhecer e celebrar os extraordinários   
 

• adolescentes (idades 10-18 anos) e 
• jovens (idades 19-25 anos) 

 
que estão a fazer um trabalho extraordinário para provocar mudanças positivas na saúde e na 
saúde e direitos sexuais e reprodutivos nas suas comunidades ou em qualquer parte do seu país. 
 

QUEM SABE QUEM ESTÁ A FAZER A DIFERENÇA POSITIVA PARA OS JOVENS? 
 
 
QUEM PODE ENTRAR? 
 
Este concurso está aberto a  

• Adolescentes com 10 - 18 anos e  
• Jovens com idades compreendidas entre os 19 e os 25 anos 

 
O jovem/pessoa deve ser um residente de um dos seguintes países: 

• Botsuana 
• Malawi 
• Moçambique 
• Zâmbia 
• Zimbabué  

 
Os jovens podem entrar como INDIVIDUAIS OU como GRUPO (por exemplo, uma 
organização/iniciativa)Os jovens podem ou nomear-se a si próprios OU uma pessoa/grupo que 
pensem ser um activista/s digno/extraordinário. 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIAS: 
 
Os prémios de activismo de 2022 serão divididos em 2 categorias principais. 
 

CATEGORIA 1: GERAL 

 
Esta categoria incluirá todas as actividades tais como eventos, interacção cara a cara, organizações 
lideradas por jovens, etc.   
 
Os activistas terão de mostrar que ajudaram outros jovens no seu país/região/comunidade em uma 
ou mais das seguintes subsecções:  
 
AJUDAR OS JOVENS E OS ADOLECENTES: 

• Acesso à contracepção moderna 
• Manter as raparigas em escolas seguras 
• Aumentar os conhecimentos e a educação sexual apropriados à idade 
• Combate à Violência Baseada no Género 
• Aumentar o acesso à saúde em condições de pobreza 
• Aumentar o acesso à prevenção e tratamento do VIH 
• Reforçar as ligações entre a saúde e o activismo ambiental 
• Acesso à informação e serviços relacionados com o Covid-19 
• Compreender o significado das Questões de Saúde Mental, o que isso implica e como podem 

ter acesso a serviços que os ajudem a abordar essas questões 
• Advogar a inclusão da Educação Sexual Integral 

 

CATEGORIA 2: JORNALISMO CIDADÃO 
 

Esta categoria/secção incluirá todas as actividades relacionadas com os meios de comunicação 
social: 

• Tradicional: impressão, rádio, radiodifusão OU 
• Em linha: Blogging, vlogging, imprensa online, etc. 

 
semelhança do acima referido, o(s) activista(s) têm de mostrar que abordaram regularmente um ou 
mais dos assuntos abaixo indicados, a fim de ajudar outros jovens no seu país/região/comunidade 
numa ou mais das seguintes subsecções através do seu jornalismo:  
 
AJUDAR OS JOVENS E OS ADOLECENTES: 

• Acesso à contracepção moderna 
• Manter as raparigas em escolas seguras 
• Aumentar os conhecimentos e a educação sexual apropriados à idade 
• Combate à Violência Baseada no Género 
• Aumentar o acesso à saúde em condições de pobreza 
• Aumentar o acesso à prevenção e tratamento do VIH 
• Reforçar as ligações entre a saúde e o activismo ambiental 
• Acesso à informação e serviços relacionados com o Covid-19 
• Compreender o significado das Questões de Saúde Mental, o que isso implica e como podem 

ter acesso a serviços que os ajudem a abordar essas questões 
• Advogar a inclusão da Educação Sexual Integral 

 



 
 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO E DE JULGAMENTO: 
 
Para se qualificar e ser elegível para concorrer aos Prémios de Activismo Adolescente 2022, o 
trabalho realizado pelo(s) jovem(s) activista(s) deve satisfazer os 4 critérios seguintes:  
 
(1) ter resultados visíveis e mensuráveis que tenham melhorado a saúde dos adolescentes; 
(2) está em curso há pelo menos um ano, e de preferência há mais tempo; 
(3) apoiou e reforçou a participação dos jovens na saúde; e 
(4) colaboração construída entre adolescentes e prestadores de serviços de saúde 

 
PRÉMIOS:  
 
GANHADOR:  
O eventual vencedor do país ganhará 250 USD para reinvestir no seu trabalho, e 150 USD para 
manter.  
 
EXERCÍCIO:   
O Runner up em cada país ganhará 100 dólares para reinvestir, e 100 dólares para manter. 
 
NOTA: Quer se trate de uma participação em grupo ou individual - o prémio monetário permanece 
o mesmo e não aumentará com base no número de pessoas na participação. 

 
 

DATAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 
 

DATA DO LANÇAMENTO:    Sexta-feira, 19 de Agosto de 2022 
 
DATA DE FECHAMENTO:  Sexta-feira, 23 de Setembro de 2022 (NÃO MAIS TARDE DO QUE 

17:00 CAT) 
 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÕES 

 
DOWNLOAD o formulário de inscrição e preenchê-lo. Pode encontrar o formulário de inscrição 

clicando no seguinte link: 
 

http://www.srhrafricatrust.org/wp-content/uploads/2022/08/Adolescent-Activism-Awards-2022-
Entry-Form-Portuguese-Fillable.pdf 

 
As candidaturas podem ser submetidas de uma das seguintes formas: 

• Envie o formulário de inscrição por e-mail para: adolescentactivismawards@satregional.org 
• Caixa de entrada do formulário de entrada no Facebook para: @satregional OR no SAT 

Country YouthWyze Pages 
Submeter o formulário de inscrição em PDF no sítio 
 
 
 

#AdolescentActivismAwards    #YouthLedHealth    # SRHR4ALL  
#AdolesscentSRHR    #IYD2022    #YouthDay 
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