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A APF apresenta a Newsletter #8, referente aos meses de Março e Abril 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!

MANIFESTO
A APF é uma das 16 entidades parceiras da Crescer no
manifesto para a distribuição gratuita de bens de
higiene para mulheres e pessoas que menstruam em
situação de sem abrigo.
Junte-se a esta causa. Assine a petição aqui.

APRESENTAÇÃO ESTUDO
No passado dia 28 de abril, a APF apresentou os
resultados do estudo "Jovens e Educação Sexual conhecimentos, fontes, recursos" em conjunto com as
entidades parceiras ICS - Instituto de Ciências Sociais
e CLISSIS - Centro Lusíada de Investigação em Serviço
Social e Intervenção Social.

ENTREVISTA
PAULO PELIXO
20% das crianças, em Portugal, ou seja uma em cada
cinco já sofreu algum tipo de abuso ou violência sexual.
Um número que é “muito significativo”, afirma Paulo
Pelixo, Psicólogo e Diretor Executivo da APF, em
entrevista ao Diário de Notícias.
Aceda à entrevista na íntegra aqui.

ENTREVISTA
CATARINA COSTA
"Mais de 75% dos abusadores são membros da família
da vítima ou conhecidos", afirma Catarina Costa,
coordenadora regional da delegação APF Madeira, em
entrevista ao Diário de Notícias.
Aceda à entrevista na íntegra aqui.

ACONSELHAMENTO EM
CONTRACEÇÃO
O workshop de Aconselhamento em Contraceção Casos Clínicos, direcionado a Médicos/as de
Medicina Geral e Familiar, organizado pela APF e
pela Sociedade Portuguesa de Contraceção decorreu
no passado dia 21 de abril.
Este workshop foi apresentado pela Dr.ª Fátima
Breia, presidente da APF, e dinamizado pela Dr.ª
Amália Pacheco, presidente da Direção Regional da
APF Algarve.

PROJETO YSAFE: SHARING
INNOVATIONS
Os temas abordados nos 15 workhops online, no âmbito
do projeto YSAFE: Sharing Innovations,
foram
grooming, stealthing e contraceção e a violência sexual
e de género.
As sessões foram dinamizadas por 5 jovens voluntárias
dos Grupos de Jovens APF para 328 jovens entre os 15 e
os 24 anos, de 6 escolas secundárias e 1 instituição de
ensino superior.

DIA DA VISIBILIDADE LÉSBICA
No passado dia 26 de abril, o âmbito do projeto
YSAFE: Sharing Innovations, jovens voluntárias da APF
assinalaram o Dia da Visibilidade Lésbica.
Esta data é celebrada desde 2008 e tem como
principal objetivo combater o preconceito contra
mulheres lésbicas.

VIOLÊNCIA NO NAMORO
O Grupo de Jovens APF Centro partilhou diversos posts
sobre a violência no namoro, desde dados estatísticos,
red and green flags das relações, tipos de violência no
namoro, comunicação não violenta bem como linhas de
apoio.
Convidamos todos/as a seguir através do Instagram
@grupo_jovens_apfcentro!

RELATÓRIO MATIC

WEBINAR
CRISE HUMANITÁRIA
No passado dia 8 de abril decorreu o webinar,
organizado
pelas
Equipas
Multidisciplinares
Especializadas (EME) da APF, sobre a prevenção de
Tráfico de Seres Humanos na integração de pessoas
refugiadas intitulado de "Sobre(viver) em Crise
Humanitária".

DIA INTERNACIONAL DAS
PESSOAS CIGANAS
No dia 8 de abril celebrou-se o Dia Internacional das
Pessoas Ciganas.
A delegação regional da APF Norte partilhou um vídeo,
que pretende desconstruir representações sociais,
estereótipos, mitos e preconceitos associados às
pessoas ciganas, dando a conhecer a História e Cultura.

PROJETO
COLETORES DE IGUALDADE
O Grupo de Jovens da delegação regional da APF Norte
participou na sessão "Intimamente Falando" na
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, num
dia temático dedicado a saúde sexual e reprodutiva no
âmbito do projeto Coletores de Igualdade.
Convidamos todos/as a seguir as partilhas nas redes
sociais através do Instagram @grupodejovensapfnorte!

DIA DA MULHER
No dia 8 de Março assinalou-se o Dia Internacional da
Mulher .
A delegação regional da APF Norte celebrou esta data
com uma publicação nas redes sociais. Pelo direito ao
planeamento familiar. À contraceção. À saúde
materna. À maternidade. Ao aborto. Ao corpo. Ao
prazer. À educação sexual. À autodeterminação. À
igualdade. À diferença e à diversidade. À liberdade.

CONFERÊNCIA
DIA DA MULHER
A Diretora Executiva da APF, Rita Fonseca, e a
Coordenadora da Sexualidade em Linha, Paula Pinto,
participaram numa conferência para assinalar o Dia da
Mulher na Câmara Municipal do Montijo.

DISTRIBUIÇÃO
MATERIAIS MIND THE GAP
A delegação regional da APF Lisboa, Tejo e Sado
distribuiu os materiais pedagógicos Mind the Gap na
Marcha do Dia Internacional das Mulheres.
Aceda ao "Guia para uma Educação Inclusiva de
Género" e ao Baralho de Cartas "Viver em Igualdade"
aqui.

EXPOSIÇÃO
PROJETO "NAMORAR À
JANELA (DO MUNDO)"
No dia 17 de março, deu-se a abertura da exposição
“Histórias à Janela (do mundo)”
na Biblioteca de
Marvila.
A exposição é no âmbito do projeto "Namorar à Janela
(do mundo)" , no qual a delegação regional da APF
Lisboa, Tejo e Sado é uma das entidades parceiras.

QUALIFICA
A delegação regional da APF Norte esteve presente na
Qualifica, que decorreu entre 20 a 23 de abril, e onde
estiveram presentes mais de 40 000 jovens.
Porque a Saúde Sexual e Reprodutiva importa.

FUTURÁLIA
A Sexualidade em Linha esteve presente na Futurália,
que decorreu entre 20 e 25 de março, na FIL em
Lisboa, e onde estiveram presentes cerca de 53 632
jovens.
A Sexualidade em Linha é serviço de atendimento
telefónico e por escrito, gratuito, anónimo e
confidencial, dirigida a jovens entre os 12 e os 25 anos.

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!

