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Em virtude da situação de conflito que se vive atualmente
na Ucrânia, partilhamos a declaração de Álvaro Bermejo,
presidente da IPPF, federação internacional da qual a APF
é o membro português associado.

Mostramos a nossa preocupação com esta situação e
enviamos toda a nossa solidariedade para com todas as
pessoas que, de forma direta ou indireta, estão a ser
vítimas desta situação hedionda.

COMUNICADO 
CONFLITO NA UCRÂNIA

A APF apresenta a Newsletter #7, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022. Partilhamos com

todos/as as principais atividades desenvolvidas pela APF neste período.

Convidamos todos/as a consignar 0,5% do IRS à APF, através do NIF 500 989 575. O seu contributo é

importante!

A Factsheet da Sexualidade em Linha já se encontra
disponível.

Nesta edição falamos de Resoluções de Ano Novo.
Não percas! 

FACTSHEET 
SEXUALIDADE EM LINHA 

https://www.instagram.com/apfsede/
https://www.facebook.com/apfamilia
http://www.apf.pt/sites/default/files/media/2022/factsheet_final_2.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC-3Jrdnmd0pPvVZS69vv5OA
http://www.apf.pt/node/1097
https://www.ippf.org/media-center/statement-escalating-conflict-ukraine?fbclid=IwAR3CP6_pkd4j7OseGhqca42s3uZKS32uVAT6DPCGw5HgvavUhAdQrfgyNBs
http://www.apf.pt/


A delegação regional da APF Madeira organizou, com o
apoio da Bayer, o Roadshow Descomplica no ISAL -
Instituto Superior de Administração e Línguas. 

Assinala-se toda a recetividade das Entidades e o
envolvimento dos/as jovens/estudantes
universitários/as nesta ação de sensibilização.

ROADSHOW 
DESCOMPLICA

No passado dia 21 de Janeiro, o projeto SAFE voltou
à escola.

O regresso ficou marcado pela dinamização de mais
uma ação sobre Gravidez na Adolescência, dirigida
aos/às alunos/as do 10º ano do Agrupamento de
Escolas do Padrão da Légua.

APF SAFE

ACONSELHAMENTO
PARENTAL

A APF disponibiliza Aconselhamento Parental nas
delegações regionais da APF Centro e da APF Lisboa,
Tejo e Sado. 

O valor é 30€ por sessão nas modalidades presencial e
online. 

A 4ª edição do curso online de Educação Sexual
Escolar: BEM-ME-QUERES na Adolescência será em
Maio 2022.

A APF dinamizará a 5ª e última edição do curso em
outubro de 2022. Poderá inscrever-se através do
formulário da imagem. 

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

https://www.facebook.com/apfsafe/photos/a.118466907302170/134295785719282/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1140434319828472&set=pcb.1140435406495030
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBpAd29XQdHpINLQXwJm-EGeCEo0bZn0lmTjST_yMLBF8a_Q/viewform
http://www.apf.pt/servicos/consultas/consultas-de-aconselhamento-parental


RELATÓRIO MATIC

DIA INTERNACIONAL DO
PRESERVATIVO

DIA INTERNACIONAL 
DA TOLERÂNCIA ZERO À

MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA
A Coordenadora da delegação regional da APF Lisboa,
Tejo e Sado apresentou o projeto "Jovens ativistas no
combate à MGF/C". 

Este projeto é desenvolvido com o apoio técnico e
financeiro da Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género (CIG).

 
IN FOCUS 

SE CHANGEMAKERS
 

A Diretora do Centro de Formação, Clara Oliveira,
partilha os motivos pelos quais a APF (a Associação
Membro da IPPF em Portugal) participa no projeto
IPPF Social Enterprise, com o objetivo de promover a
sua sustentabilidade e viabilidade a longo prazo.

Foi há 15 anos (no dia 11 de fevereiro), que se
realizou o segundo referendo sobre a Interrupção
Voluntária da Gravidez (IVG).

Com muito orgulho, a APF esteve sempre na frente do
debate esclarecido e da defesa dos direitos das
mulheres, apelando à despenalização da IVG.

LEGALIZAÇÃO DA IVG 

No dia 13 de Fevereiro celebra-se o Dia Internacional
do Preservativo.

O preservativo, quando utilizado corretamente, é
fundamental na prevenção de Infeções Sexualmente
Transmissíveis. Seguro, para todos os sexos. 

https://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero/videos/461837768856014
http://www.apf.pt/node/1075
https://www.facebook.com/213667431984375/photos/a.219914648026320/7405870012764045/
https://www.facebook.com/photo?fbid=7415292068488506&set=pcb.7415292191821827
https://www.facebook.com/ippfglobal/?__cft__[0]=AZVp4gychAX2f1ySUW5evCKSHezyMwjYERx6ujzfCG7AlWawtMmuMCKI_3vHLQrqIJ6DGKnmRbZjcqSTpZdHEi1hjwlWlOgwVT_bRCGAvQoCYzjQ22TBD1Jl_xHsSAYZejMY0O8s1T4Qn34HFFUlHg64&__tn__=kK-R


DIA EUROPEU 
DA VÍTIMA DE CRIME

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!

No dia 22 de Fevereiro assinala-se o Dia Europeu da
Vítima do Crime.

A Equipa Multidisciplinar Especializada da delegação
regional da APF Algarve celebrou esta data nas redes
sociais.

DIA DOS NAMORADOS

Dia 14 de Fevereiro assinala-se o Dia dos Namorados. 

A delegação regional da APF Alentejo partilhou um guia
sobre o consentimento, parte essencial de uma relação
saudável. 

CURSO DE INTERVENÇÃO EM
ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS 

E JOVENS
A delegação regional da APF Madeira organizou o Curso
de Intervenção em Abuso Sexual de Crianças e Jovens. 

Este curso foi dinamizado por Paulo Pelixo, Diretor
Executivo da APF e mestre em Psicologia Clínica e da
Saúde. Decorreu presencialmente na Madeira e teve a
duração de 20 horas de formação certificada. 

REGULARIZAÇÃO DE QUOTAS

https://www.facebook.com/apfalgarve/photos/a.1042787959193042/2201941009944392/
http://www.apf.pt/node/1084
http://www.apf.pt/participar/socis
mailto:apfsede@apf.pt
https://www.facebook.com/apfalentejo/photos/pcb.5192245400837561/5192243450837756/

