
A APF convidou o professor catedrático no ISCTE-
IUL, Miguel Vale de Almeida, doutorado em
Antropologia e investigador do CRIA, a escrever um
artigo sobre as questões LGBTQI+.
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No dia 1 de junho, a Sexualidade em Linha
comemorou 23 anos de existência.

Convidamos todos/as a conhecer os testemunhos de
alguns/algumas profissionais de referência na área da
Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos em Portugal. 

Estão disponíveis as Fact Sheets V (Edição Especial de
Aniversário) e VI (Edição Especial de Verão) da
Sexualidade em Linha. 

ANIVERSÁRIO 
SEXUALIDADE EM LINHA

FACT SHEETS
SEXUALIDADE EM LINHA

ARTIGO LGBTQI+

Nas últimas semanas tem sido visível o empenho da sociedade civil e entidades governamentais em tornar visível a nossa
missão. Destaco a aprovação da Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de junho de 2021, sobre a situação da saúde e dos
direitos sexuais e reprodutivos na UE, no contexto da saúde das mulheres. Esta resolução resultou de uma ação concertada, que
recomenda que os estados-membros adotem uma abordagem positiva da sexualidade e da reprodução, sendo a sexualidade
parte integrante da existência humana; isto é, que os direitos em saúde sexual e reprodutiva são direitos universais de qualquer
ser humano! 
É também com muito orgulho que Portugal se torna no primeiro país do mundo a ter um Dia Nacional da Saúde Sexual, a
assinalar a 4 de setembro. Esta crescente consciência na sociedade consolida cada vez mais a pertinência da nossa existência,
quer nos nossos projetos, respostas sociais, formações ministradas, atividades de advocacy, que em conjunto com a equipa de
voluntários/as é possível realizar há quase 54 anos.
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ritabarros@apf.pt 
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SIM OU NÃO? >

A Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção às
Vítimas de Tráfico de Seres Humanos promoveu o
Webinar "Boas Práticas Nacionais e Internacionais na
Prevenção do Tráfico de Crianças e Jovens".

Contou com a participação da AKTO - Direitos Humanos e
Democracia, da ONG Global ECPAT International e da
Chefe de Equipa do Observatório do Tráfico de Seres
Humanos. 

ARTIGO PARENTALIDADE
POSITIVA 

A APF convidou a professora na Universidade da Madeira,
Dora Pereira, membro da Direção Regional da delegação
da APF Madeira, a escrever um artigo sobre
Parentalidade Positiva. 

Boas Práticas Nacionais e
Internacionais na Prevenção do Tráfico

de Crianças e Jovens

1 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA

Segundo o Conselho da Europa, 1 em cada 5 crianças é
vítima de abuso sexual. Encontrar as melhores
estratégias para responder às necessidades das vítimas
deve ser uma prioridade.

No passado dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, a
APF veio assumir este compromisso. Já conhece o
Projeto 4Children?

A delegação regional da APF Lisboa, Tejo e Sado
participou no programa de televisão #EstudoEmCasa,
um projeto de âmbito nacional e internacional da
Telescola, promovido pelo Ministério da Educação e a
RTP, na elaboração de seis Blocos Pedagógicos de
Ciências Naturais e Cidadania do 6º ano e 9º ano de
escolaridade.

PARTICIPAÇÃO 
DA APF NO PROGRAMA

#ESTUDOEMCASA
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EME
DELEGAÇÃO REGIONAL APF

ALGARVE
A Equipa Multidisciplinar Especializada para Assistência
a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos da delegação
regional da APF Algarve disponibiliza ações de
sensibilização e (in)formação gratuitas. 

Estas ações são destinadas a técnicos/as, órgãos de
polícia criminal, população vulnerável, população geral e
jovens. 

FORMAÇÃO DE PÚBLICOS
ESTRATÉGICOS

A delegação regional da APF Lisboa, Tejo e Sado
dinamizou em Maio a formação de agentes qualificados/as
que atuam no domínio da Prevenção, Sensibilização e
Combate a práticas tradicionais nefastas, em particular, à
Mutilação Genital Feminina (MGF), no concelho de Sintra.
 

O relatório “A situação da Saúde e dos Direitos Sexuais e
Reprodutivos na UE no contexto da saúde das
mulheres”, elaborado pelo eurodeputado Croata,
Pregrad Matic, foi aprovado pelo Parlamento Europeu. 

A APF congratula a iniciativa, pois este relatório histórico
coloca a IVG e a educação sexual como um Direito
Humano.

RELATÓRIO MATIC
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PROJETO “(RE)DESCOBRE-TE”

DIA NACIONAL DA
PESSOA CIGANA

No âmbito do projeto "(Re)Descobre-te", a delegação
regional da APF Madeira, tem organizado várias sessões
com jovens, no âmbito da Saúde Sexual e Reprodutiva
assim como na promoção de relações interpessoais
positivas de crianças e jovens.

O Grupo de Jovens da delegação regional da APF
Algarve tem o orgulho de apresentar a 2ª Edição do
Pride Art, o concurso artístico que desafia todos/as a
criar arte dentro da Temática LGBTQI+.

A delegação regional da APF Norte assinalou o
Dia Nacional da Pessoa Cigana com um vídeo,
que convidou várias pessoas a responder à
questão "O que significa ser cigano?". 

Concurso Pride Art

NOVAS INSTALAÇÕES
DELEGAÇÃO REGIONAL APF

ALENTEJO

A delegação regional da APF Alentejo mudou de
instalações. 
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