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Por essa razão, achamos que vale a pena celebrar as conquistas e reforçar e destacar o

papel de todos/as os/as que contribuíram para que este percurso fosse possível e se mantêm

ativos no propósito de garantir o cumprimento dos direitos contemplados na Carta de
Direitos Sexuais e reprodutivos da Federação Internacional de Planeamento Familiar
(IPPF) que aqui destacamos :

Viva!
No dia 1 de junho a Sexualidade em Linha comemora 23 anos de

existência! É verdade, este serviço implementado no ano de 1998,
persiste até aos dias de hoje mantendo-se na linha da frente, como

um recurso de saúde relevante e atual, porque centrado na defesa

dos direitos fundamentais dos/as jovens no acesso a cuidados de

saúde sexual e reprodutiva e educação sexual, assente em

informação científica e qualificada.

O Direito à vida;

O Direito à liberdade e segurança da pessoa;

O Direito à igualdade e o direito a estar livre de todas as formas de discriminação;

O Direito à privacidade;

O Direito à liberdade de pensamento; 

O Direito à informação e educação; 

O Direito de escolher casar ou não e de constituir e planear família; 

O Direito de decidir ter ou não filhos e quando os ter;

O Direito aos cuidados e à proteção da saúde; 

O Direito aos benefícios do progresso científico; 

O direito à liberdade de reunião e participação política; 

O Direito a não ser submetido nem a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante;
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Queres saber mais sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos da Federação Internacional de

Planeamento Familiar (IPPF)? Se sim, clica aqui!!
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https://www.youtube.com/watch?v=ZCs4TEp9zDs
http://www.apf.pt/sexualidade
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Prestamos assim um tributo aos/às profissionais das

várias áreas e outros/as interlocutores/as que, na

linha da frente ou na investigação, têm contribuído

para facilitar e melhorar o acesso à educação sexual e

aos cuidados no âmbito da saúde sexual e

reprodutiva. Que lutam contra qualquer forma de

discriminação face à vivencia da sexualidade e pelo

direito à educação sexual. Promovem serviços de

saúde para jovens, nomeadamente o acesso à

contraceção e às consultas de planeamento familiar. 

Como sabes, este serviço é para ti, e como tal preparamos-te uma surpresa! Quem é que não

gosta de um bom Quiz?!

Que de uma forma mais ou menos mediática, dão destaque e relevância a muitas temáticas

que visam a defesa dos teus direitos e asseguram o teu bem-estar, colocando-as no debate

público e na agenda política.

 1. A pílula por si só não é eficaz
como método contracetivo:
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1. Muitas pessoas são portadoras
de IST’s e não sabem!
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 1. O que é a Sexualidade Positiva?
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b)

c)

d)
Clica 

aqu
i!
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https://www.youtube.com/watch?v=4Y76jZxHH_Y
https://docs.google.com/forms/d/1Z_0Amw_6h7SbRC8jsusxEYjGCQ-4shebSNh23QQCqGI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FA5AzLuf0NTOx6Jd04Hjt1XPzmZCXYzKRMSrcIQQqWg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_nzuA6kDMGQt9_CglgadGDCrK6Em3-960G8cM0pM7fc/edit
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Acima de tudo, esta linha é para ti! Esperamos

continuar a festejar muitos mais aniversários na tua

e na companhia de outros/as jovens que têm

dúvidas e interesse na temática da Saúde Sexual e

Reprodutiva!

Não fiques com dúvidas!

A SEXUALIDADE EM L INHA
FOI PENSADA À MEDIDA

DAS TUAS NECESS IDADES .
 

ESTAMOS AQUI PARA TI !

https://ipdj.gov.pt/

http://www.apf.pt/
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@sexualidadeemlinha
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2ª a 6ª das 11h00 às 19h00
Sábados das 10h00 às 17h00

Para jovens dos 12 aos 25!

TENS ENTRE 1 5  E  25 ANOS E
QUERES TER UM PAPEL

ATIVO? !
JUNTA-TE AOS GRUPOS DE

JOVENS DA APF !

Clica 
aqu

i!

Quiz Métodos Contracetivos;

Quiz Infeções Sexualmente Transmissíveis;

Quiz Sexualidade Positiva.

Queres saber quantas questões conseguiste

acertar? Consulta aqui as respostas:

https://ipdj.gov.pt/
http://www.apf.pt/
https://www.facebook.com/Sexualidade-em-Linha-450510755077632/?notif_id=1611831369926936&notif_t=scheduled_post_published&ref=notif
https://www.instagram.com/sexualidadeemlinha/
http://www.apf.pt/grupo-de-jovens
http://www.apf.pt/node/963

