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No dia 17 de Agosto a APF assinalou os seus 54 anos.

Para assinalar esta data, convidámos o Dr. Duarte
Vilar a escrever um artigo sobre o trabalho percursor
que a APF tem vindo a desenvolver.  

Desde 1967 a promover a Saúde e Direitos Sexuais e
Reprodutivos de todas as pessoas!
 

No dia 28 de setembro celebra-se o Dia Mundial do
Aborto Seguro.

A Dr.ª Ana Campos, Especialista em Ginecologista e
Obstetrícia, associada e membro da Assembleia Geral
da APF, fala-nos sobre a importância do aborto seguro.

ANIVERSÁRIO 
APF

DIA MUNDIAL 
DO ABORTO SEGURO 2021

Amigos e amigas da APF, 

Tomei a decisão de sair da direção executiva no dia 30 de novembro, sabendo que é o momento certo para uma mudança na APF. Estamos a
terminar um plano estratégico, e um novo ciclo se iniciará em 2022, que levará mais 4 anos cheios de desafios e crescimento institucional.
Quando comecei nesta função, estabeleci metas pessoais para ajudar a concretizar o plano estratégico da APF para 2018-2021, e estou orgulhosa de
ter partilhado os sucessos da APF, nos últimos 4 anos, na promoção da saúde e direitos sexuais e reprodutivos em Portugal. 
De facto, mesmo em tempos de pandemia, a APF esteve sempre na linha da frente no acesso à contraceção, na educação sexual compreensiva, na
promoção do aborto seguro e legal e na igualdade dos direitos sexuais e reprodutivos para todas as pessoas em Portugal, sem discriminação com
base no sexo, orientação sexual, idade e crenças pessoais. 
São estas as causas que me movem como pessoa e homenageio os fundadores da nossa APF, que nos transmitiram conhecimentos que ainda hoje,
passados 54 anos, permanecem atuais e pertinentes na nossa luta diária de promoção de direitos humanos.

Bem-hajam!

Rita Barros
Direção Executiva APF

ritabarros@apf.pt 

A APF convidou a Dr.ª Ana Campos, Especialista em
Ginecologista e Obstetrícia, associada e membro da
Assembleia Geral da APF, a escrever um artigo sobre
Planeamento Familiar.

ARTIGO PLANEAMENTO
FAMILIAR
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A APF subscreveu a declaração conjunta sobre o direito
ao aborto para a 48ª sessão do Conselho dos Direitos
Humanos da ONU em Genebra. 

O objetivo da declaração deste ano é realçar o impacto
do estigma sobre o aborto, seja ele criminalizado ou não,
em todos os países e salientar a impunidade das
violações que continuam a ser cometidas ao negar o
acesso ao aborto. 

APF SUBSCREVE DECLARAÇÃO 
CONJUNTA SOBRE O ABORTO 

No dia 26 de setembro, celebra-se o Dia
Internacional da Contraceção.

A Dr.ª Amália Pacheco, Médica Ginecologista e
Presidente da Direção Regional da APF Algarve, fala-
nos sobre a importância da Contraceção na Saúde
Sexual e Reprodutiva.

DIA MUNDIAL 
DA CONTRACEÇÃO 2021

 

ATLAS EUROPEU DE
POLÍTICAS DE ABORTO

O "Atlas Europeu de Políticas de Aborto" conjunto da 
 IPPF European Network - International Planned
Parenthood Federation - e a EPF - European
Parliamentary Forum - pontua 52 países e territórios
europeus em quadros legais para aceder aos cuidados
de aborto seguro.

A delegação regional da APF Centro, com o apoio da
Bayer, desenvolveu um vídeo direcionado para
jovens sobre Métodos Contracetivos. 

VÍDEO 
MÉTODOS CONTRACETIVOS

https://youtu.be/EA1G7AywHpc
http://www.apf.pt/node/1018
https://www.ippfen.org/resource/european-abortion-policies-atlas?fbclid=IwAR0gCyxDc417JHK2HbHm0XDoSF-SUuCT7mLm0Z7AymPY_86FfDEGNhCL9vA
https://youtu.be/5RJWQZ4-Wm0


RELATÓRIO MATIC

No dia 27 de setembro foi apresentado o projeto Violência
Sexual nas Relações de Intimidade, promovido pela
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)
em parceria com a APF.

Visa o reconhecimento da violência sexual como uma
forma de violência nas relações de intimidade e a
mudança de atitudes e comportamentos na intervenção
com estas vítimas.

 VIOLÊNCIA SEXUAL NAS
RELAÇÕES DE INTIMIDADE

DIA NACIONAL DA SAÚDE
SEXUAL

O Dia Nacional da Saúde Sexual (DNSS) foi aprovado por
unanimidade pelo Parlamento Português, e será
celebrado a 4 de setembro a partir deste ano. 

Portugal torna-se assim o primeiro país em todo o
mundo a instituir oficialmente um Dia Nacional da
Saúde Sexual, reconhecendo no seu quadro legislativo a
saúde e os direitos sexuais como uma prioridade.

FACT SHEET 
SEXUALIDADE EM LINHA 

 
A Fact Sheet da Sexualidade em Linha voltou com a
imagem renovada! 

Nesta edição, assinalamos o dia Mundial da Contraceção,
comemorado a 26 de setembro, como tal nada melhor do
que fazer uma visita ao passado. Vamos?!

No dia 19 de julho a APF subscreveu a Carta Portuguesa
para a Diversidade.

A APF reforça assim a Diversidade como um imperativo
ético, traduzindo-se num princípio basilar e orientador
da sua atuação interna e externa, fazendo parte dos
seus valores e da sua identidade institucional.

ADESÃO À CARTA
PORTUGUESA PARA A

DIVERSIDADE
 

http://www.apf.pt/sites/default/files/media/2021/4_de_setembro_dia_nacional_da_saude_sexual.pdf
http://www.apf.pt/sites/default/files/media/2021/fact_sheet_outubro_2021.pdf
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https://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero/?__cft__[0]=AZXTqtlyPiRYq9lrhdUUOzYj8-zHLxcblQN-lLbVfM4jdKqnru4wb5SOznuSMj8GxzhhRDfeCUmGqJCd3CJ1srItnvyEt9_FbbYuLKcCoWUX77p26pQ28edqkvYm0IoPFva7O6N5J_g0-LNu3uhTiM1Ee5BgIKfQuzKS6TOpUC8n0spxPnkmTPzHHPT3u9SwjHw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/apfamilia/?__cft__[0]=AZXTqtlyPiRYq9lrhdUUOzYj8-zHLxcblQN-lLbVfM4jdKqnru4wb5SOznuSMj8GxzhhRDfeCUmGqJCd3CJ1srItnvyEt9_FbbYuLKcCoWUX77p26pQ28edqkvYm0IoPFva7O6N5J_g0-LNu3uhTiM1Ee5BgIKfQuzKS6TOpUC8n0spxPnkmTPzHHPT3u9SwjHw&__tn__=kK-R


Os parceiros do projeto 4 Children foram em visita de
estudo à Islândia, com o objetivo de conhecer na prática
o Modelo Barnahus. 

Este modelo tem sido alvo de reconhecimento
internacional como uma boa prática de intervenção em
Abuso Sexual.

PROJETO 4 CHILDREN

MIND THE GAP: STEP UP FOR
GENDER EQUALITY

 
O projeto Mind the Gap pretende combater os
estereótipos de género na educação em Portugal, Itália
e Espanha – três países onde as práticas na educação
ainda alimentam a desigualdade de género.

A APF é parceira neste projeto, coordenado pela AIDOS,
em conjunto com a END FGM European Network e
Médicos del Mundo. 

A APF desenvolveu no concelho de Matosinhos o projeto “100 +
Preconceito 5.0”, financiado pelo Fundo de Apoio à Estratégia
Nacional de Integração das Comunidades Ciganas (FAPE) do Alto
Comissariado para as Migrações (ACM). A execução deste
projeto decorreu entre maio de 2020 e agosto de 2021.

O encerramento do projeto decorreu no Teatro Municipal de
Matosinhos Constantino Nery com a apresentação pública de
resultados do projeto, com vista a sublinhar a importância da
promoção da inclusão de pessoas ciganas.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
100 + PRECONCEITO 5.0

A delegação regional da APF Algarve “põe mãos à obra” e
promove bairros saudáveis em Portimão.

Em outubro iniciou o Projeto Bairro Con(s)Ciência, no
âmbito do Programa Bairros Saudáveis, em parceria com
a Câmara Municipal de Portimão e com a Equipa Técnica
Especializada de Prevenção – DICAD.

BAIRROS SAUDÁVEIS EM
PORTIMÃO

 

http://www.apf.pt/node/985
https://www.facebook.com/apfamilia/photos/pcb.6460039474013775/6459845640699825/
http://www.apf.pt/node/1000
http://www.apf.pt/node/1038


No dia 18 de outubro celebra-se o Dia Europeu de
Combate ao Tráfico de Seres Humanos (TSH), instituído
pela União Europeia em 2007. 

Assinalando esta data, a Equipa Multidisciplinar
Especializada (EME) Algarve partilhou cartazes que
referem os possíveis sinais de uma vítima de Tráfico de
Seres Humanos, em nove línguas diferentes.

DIA EUROPEU DE COMBATE AO
TRÁFICO DE SERES HUMANOS (TSH)

 

DIA MUNDIAL CONTRA O
TRÁFICO DE SERES HUMANOS

 CASAMENTO INFANTIL,
PRECOCE E FORÇADO

 

No dia 30 de julho assinala-se o Dia Mundial contra o
Tráfico de Seres Humanos. 

A Coordenadora das Equipas Multidisciplinares
Especializadas em Tráfico de Seres Humanos da APF,
Marta Pereira, foi convidada pelo Porto Canal a falar
sobre o tema. 

No dia 11 de Outubro celebra-se o Dia Internacional
das Raparigas. 

A data foi assinalada com uma campanha informativa
da CIG e do Grupo de Trabalho, dirigida a profissionais
dos serviços públicos e técnicos/as com intervenção
no terreno, para desconstruir mitos associados a estas
práticas e dar a conhecer alguns dos principais sinais
de alerta a ter em conta.

WEBINAR - TRÁFICO DE SERES
HUMANOS: DA INVESTIGAÇÃO

À CONDENAÇÃO

A Rede Regional do Alentejo de Apoio e Proteção a
Vítimas de Tráfico de Seres Humanos dinamizou, no dia
15 de Outubro de 2021, um Webinar com o objetivo de
assinalar o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de
Seres Humanos.

http://www.apf.pt/node/1027
https://portocanal.sapo.pt/um_video/ostgZlwzRsZgzYZiRdVz?fbclid=IwAR3TFIjqmM3iurUFonPrWDfC4dM3hh36UFSaj4SSmcK1aCBei25GjWy3HIs
http://www.apf.pt/node/1032
http://www.apf.pt/node/1026


Tertúlias FM5 - Jornadas em
Cuidados de Saúde Primários 

CURSO DE EDUCAÇÃO SEXUAL
ESCOLAR: BEM-ME-QUERES NA

ADOLESCÊNCIA
 

No dia 7 de Outubro iniciou a 2ª edição do Curso Avançado
de Aconselhamento em Saúde Sexual e Reprodutiva.

Este Curso tem como destinatários/as psicólogos/as,
médicos/as, enfermeiros/as, assistentes sociais e outros/as
profissionais da área da saúde.

Decorre online, na plataforma Zoom, e é uma formação
certificada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

CURSO AVANÇADO DE
ACONSELHAMENTO EM SAÚDE SEXUAL E

REPRODUTIVA

A delegação regional da APF Lisboa, Tejo e Sado iniciou
o Curso de Educação Sexual Escolar: BEM-ME-QUERES
na Adolescência no dia 10 de Novembro.

O Curso é gratuito, online, com duração de 25 horas e
destinada a Docentes dos Ensinos Básico e Secundário
assim como a Docentes de Educação Especial.

As tertúlias FM5 - Jornadas em Cuidados de Saúde
Primários organizadas pela delegação regional da APF
Centro decorreram no dia 19 de Novembro. 

Foram dinamizados workshops presenciais e palestras
online na plataforma Zoom. 

A delegação regional da APF Norte dinamizou uma formação
sobre Abuso Sexual de Crianças e Jovens que decorreu no dia
16 de novembro entre as 9h30 e as 17h30, através da
plataforma Zoom.

Esta ação foi dinamizada por Paulo Pelixo, Psicólogo e
especialista na intervenção em Abuso Sexual Infantil.

 

FORMAÇÃO ABUSO SEXUAL
DE CRIANÇAS E JOVENS

JORNADAS EM CUIDADOS 
DE SAÚDE PRIMÁRIOS

http://www.apf.pt/node/992
https://www.facebook.com/apfamilia/photos/a.219914648026320/6730910663593320/
https://www.facebook.com/apfnorte/photos/a.1814643125477607/3143454335929806/

