NEWSLETTER APF #10
Boletim Informativo APF - Julho e Agosto de 2022
www.apf.pt

A APF apresenta a Newsletter #10, referente aos meses de Julho e Agosto de 2022. Partilhamos com todos/as
as principais atividades desenvolvidas pela APF neste período.

Os donativos são uma das principais formas no que diz respeito a garantir a sustentabilidade da APF e a
prossecução do seu trabalho regular e proativo junto das populações mais vulneráveis, um pouco por todo o
país. O seu contributo é importante!

VÍDEO PROMOCIONAL APF
A APF lançou um vídeo promocional, no sentido de
divulgar os produtos e serviços que disponibiliza. Este
vídeo promocional dispõe da versão em Português e da
versão em Inglês.
Aceda ao vídeo aqui.

LOJA ONLINE APF
A APF lançou a sua loja online, permitindo desta
forma a aquisição dos produtos e serviços
disponibilizados de forma simples, rápida e segura.
Visite!

ARTIGO MÊS JULHO PARENTALIDADE POSITIVA
A APF convidou Rita Guapo, Psicóloga e Formadora em
Educação e Parentalidade, a escrever um artigo sobre
Parentalidade Positiva.
Aceda ao artigo na íntegra aqui.

TOMADA DE POSIÇÃO APF
A APF subscreveu a tomada de posição da FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics
em relação ao aborto nos EUA, pela defesa do acesso
a cuidados de saúde seguros e de qualidade.
Saber mais.

REUNIÃO NACIONAL GAV
A primeira reunião nacional dos Gabinetes de Apoio à
Vítima (GAV) decorreu em Julho, nas instalações da
delegação regional da APF Algarve.
A APF assegura o atendimento de três Gabinetes de
Apoio a Vítimas, nomeadamente no Norte, Lisboa e
Algarve.
Saber mais.

ENTREVISTA
PROJETO SAFE
O Coordenador da delegação regional da APF Norte,
Nuno Teixeira, participou num episódio do programa
"Matosinhos à volta da Mesa", para dar a conhecer o
projeto SAFE (Saúde, Arte, Formação, Educação),
enquanto o Chef Hélio prepara uma fantástica
Caldeirada à Moda de Matosinhos.
Saber mais.

RECOMENDAÇÕES DESPORTO
A delegação regional da APF Norte desenvolveu a
Carta de Recomendações para o Aumento da
Participação Feminina no Futebol e Futsal, no âmbito
do projeto Cartão Vermelho à Violência de Género!,
vencedor do prémio Futebol para Todos, da
Federação Portuguesa de Futebol.
Saber mais.

PROJETO
GAIA 100 PRECONCEITO
A delegação regional da APF Norte, no âmbito do
projeto Gaia 100 Preconceito, organizou uma semana
com atividades programadas para todas as idades.
Saber mais.

SESSÕES C. C. G.
SOCIOHABITAFUNCHAL
A delegação regional da APF Madeira dinamizou uma
sessão no C. C. G. SociohabitaFunchal, para jovens, com
recurso ao jogo "Entre Iguais".
Conheça os produtos da APF.

EXPOSIÇÃO ECOAR(-TE)
Inauguração da Exposição ECOar(-te) sobre o Tráfico
Humano na Biblioteca Municipal de Cantanhede, na
passada sexta-feira, organizada pela delegação regional
da APF Centro.
Surgiu no âmbito de uma das campanhas realizadas pela
EME Centro (Equipa Multidisciplinar Especializada para a
Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos),
designadamente “Dia Mundial Contra o TSH”, que se
assinala, todos os anos, a 30 de julho.

SESSÃO FESTIVAL MAREATO
A delegação regional da APF Centro colaborou com o
Município de Ílhavo, no Festival Mareato, dinamizando
uma sessão para jovens sobre Igualdade de Género e
Tráfico de Seres Humanos.
Saber mais.

CAMPANHA PREVENÇÃO TSH
A Rede Regional do Norte de Apoio e Proteção a
Vítimas de Tráfico de Seres Humanos desenvolveu
uma campanha de prevenção de Tráfico de Seres
Humanos.
Saber mais.

DIA MUNDIAL CONTRA O
TRÁFICO DE SERES HUMANOS
No dia 30 de Julho assinala-se o Dia Mundial contra o
Tráfico de Seres Humanos. Para assinalar esta data, a
APF deu a conhecer os principais dados relativos à
intervenção da APF no ano de 2021.
Saber mais.

DIREÇÃO END FGM
A coordenadora da delegação regional da APF Lisboa,
Tejo e Sado, Sónia Duarte Lopes, foi eleita um dos
membros da Direção 2022 da End FGM.
Saber mais.

RELATÓRIO FINAL ESTUDO
"JOVENS E EDUCAÇÃO SEXUAL"
O relatório final do estudo “Jovens e Educação
Sexual:
conhecimentos,
fontes
e
recursos",
desenvolvido pela APF em parceria com o ICS Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa e o CLISSIS, já se encontra disponível.
Saber mais.

NA AGENDA
V SEMINÁRIO - TSH E
DESLOCAÇÕES FORÇADAS
A Rede Regional do Norte assinala o Dia Europeu de
Combate ao Tráfico de Seres Humanos com a
divulgação do seu V Seminário "Tráfico de Seres
Humanos e Deslocações Forçadas: Fatores de Risco e
Vulnerabilidades", a ser realizado no dia 19 de Outubro
de 2022, na Casa de Cultura de Paredes.
Saber mais.

AÇÕES "BEM-ME-QUERES"
A delegação regional da APF Norte está a organizar
ações de formação certificada “BEM-ME-QUERES”,
sobre educação sexual escolar na infância e na
adolescência,
destinadas
a
educadores/as
e
professores/as.
Saber mais.

REGULARIZAÇÃO DE QUOTAS
Recordamos que todos/as os/as associados/as da APF devem proceder à regularização da sua quota anual no
valor de 30€ através do IBAN PT50 003600009910592920289 (Banco Montepio).
Por favor identifique sempre o movimento com o seu nome e número de contribuinte ou envie comprovativo
para apfsede@apf.pt.
Colabore connosco!

