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Sobre o II CONGRESSO INTEGRADO
da AIAJIIC - Aliança Intersectorial da
Adolescência e Juventude da IberoAmérica, Itália e Caribe

A Aliança Intersectorial da Adolescência e Juventude da Ibero-América, Itália e Caribe (AIAJIIC)
congrega organizações que trabalham em prol de
uma visão real, comprometida e intersectorial com
os e as adolescentes e jovens da região.
A Aliança, trabalhando conjuntamente com
a FECOLSOG - Federação Colombiana de Obstetrícia e Ginecologia (www.fecolsog.org.), realizou,
de 24 a 26 de Outubro de 2019, em Barranquilla - Colômbia, o II CONGRESSO INTEGRADO da
AIAJIIC agregado ao I Congreso Colombiano de
Anticoncepción.
Integração e participação. O evento iniciou-se com um pré-congresso gratuito em Rondas
de Diálogo, na Universidade Libre - Sede Norte,
as quais abriram um interessante debate com diferentes visões envolvendo profissionais e jovens.
Tratando-se de um congresso internacional acessível economicamente, contou com representantes
de 20 países, 81 peritos de temáticas nestes grupos
etários e um total de 736 participantes, incluindo
os 38 facilitadores. Pelo seu caracter intersectorial
e integrado, foi destinado e aberto a membros de
equipes de saúde, do ensino, do poder judiciário,
representantes da cultura e outros membros da
comunidade comprometidos com os temas destas fases do ciclo de vida. O evento favoreceu a
participação de jovens profissionais. Finalmente,
e igualmente importante, permitiu fortalecer os
laços de amizade e o estabelecimento de novos
espaços de diálogo, de aprendizagem, de oportunidades de trabalho conjunto e de influência
de forma mais contundente, no desenvolvimento
da Saúde Integral dos Adolescentes e Jovens dos
nossos países.
Os nossos esforços e trabalhos foram, são e
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serão sempre no sentido de que se desenvolvam
novos tempos para a nossa região, de olho nos
nossos adolescentes e jovens.
OBRIGADO A BARRANQUILLA!
Pelos Comitês Científicos e Organizadores,
Pascoal Moleiro, Mónica Borile, Nestor
Balcazar
Mais informações em:
https://www.fecolsog.org/i-congreso-colombiano-anticoncepcion-ii-congreso-integradoinfancia-y-juventud/
http://www.codajic.org/node/3223
Informações sobre a Aliança: http://www.
codajic.org/node/1603

NOTA
Este editorial foi preparado exclusivamente
para a Revista Adolescência & Saúde.

Logotipo atual (2019) da AIAJIIC - ALIANÇA
Intersectorial de Adolescência e Juventude de IberoAmérica, Itália e Caribe.
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