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A APF apresenta a Newsletter #9, referente aos meses de Maio e Junho 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 (livros, materiais audiovisuais,
brochuras e jogos) e serviços (consultas, consultoria e
formação) disponibilizados.
Aceda ao vídeo na íntegra aqui.

MARCHA LGBTI+
No dia 28 de Junho assinala-se o Dia Internacional do
Orgulho LGBTQIA+. Para celebrar esta data, a APF
organizou a marcha LGBTI+ em Faro, tendo esta
contado com a colaboração de entidades parceiras e
animação promovida por artistas, DJs e um cantor.

ARTIGO MÊS JUNHO ORGULHO E ATIVISMO LGBTI+
A APF convidou Nelson Ramalho, Membro da Direção
Regional APF Lisboa, Tejo e Sado, a escrever um artigo
no âmbito do mês de Orgulho e Ativismo LGBTI+.

Aceda ao artigo na íntegra aqui.

FACTSHEETS
SEXUALIDADE EM LINHA
A Sexualidade em Linha disponibilizou as edições X e
XI da factsheet sobre relações positivas e contraceção
de emergência, respetivamente.
Aceda à factsheet edição X aqui e à edição XI aqui.

WEBINAR "DESPORTO E
IGUALDADE DE GÉNERO:
PROPOSTAS PARA O FUTURO"
A delegação regional da APF Norte organizou o
Webinar "Desporto e Igualdade de Género: Propostas
para o Futuro", no âmbito do projeto Cartão
Vermelho à Violência de Género!, vencedor do prémio
Futebol para Todos, da Federação Portuguesa de
Futebol.
Foi apresentada a Carta de Recomendações para o
Aumento da Participação Feminina no Futebol e
Futsal, um dos principais produtos deste projeto.

LANÇAMENTO
LOJA ONLINE APF
No passado dia 22 de Junho, a APF lançou a nova loja
online, tendo esta sido desenvolvida no âmbito de um
projeto financiado pela IPPF Social Interprise Hub.
Em breve será possível realizar a compra de produtos
e o agendamento de serviços através da loja online
APF, de uma forma intuitiva, mais rápida e cómoda.

CONSULTAS SEXOLOGIA APF MUSEX
A APF irá disponibilizar consultas de sexologia no
Museu Pedagógico do Sexo, no Palácio Anjos em
Oeiras.
Estas consultas serão dinamizadas por técnicos/as
especializados/as da APF, terão o custo de 45€ e
poderão ser agendadas online.

ESPETÁCULO DE TEATRO
"HÁ VIDAS QUE NINGUÉM SONHA"
No passado dia 18 de Junho, na Universidade do Algarve,
decorreu o espetáculo de teatro "Há Vidas que ninguém
sonha ", produzido e interpretado pelo Grupo de Teatro
Tapete Mágico, do Agrupamento de Escolas Pinheiro e
Rosa, em parceria com a EME Algarve.
Este espetáculo de teatro teve como objetivo a
prevenção do Tráfico de Seres Humanos junto dos/as
jovens.

RELATÓRIO MATIC

ENCONTRO IVG
No passado dia 23 de Junho, a APF e a Sociedade
Portuguesa de Contraceção organizaram um encontrodebate, exclusivamente presencial, para assinalar os 15
anos de implementação da Lei da IVG e refletir sobre
desafios futuros.
Na mesa redonda estiveram presentes, entre outras
pessoas, a Dr.ª Mara Carvalho, Presidente da Direção
Regional (DR) da APF Lisboa, Dr.ª Amália Pacheco,
Presidente da DR da APF Algarve e o Dr. Duarte Vilar,
associado e ex-Diretor Executivo da APF.

ENTREVISTA COORDENADORA
SEXUALIDADE EM LINHA
A coordenadora da Sexualidade em Linha e psicóloga
clínica, Paula Pinto, foi convidada a dar uma entrevista ao
jornal Milénio Stadium, onde abordou o tema da
interrupção voluntária da gravidez em Portugal.

SEMINÁRIO
ABUSO SEXUAL
A APF organizou o seminário "Crianças vítimas de abuso
sexual: Conhecer mais para agir melhor", que decorreu
nas instalações da Polícia Judiciária em Lisboa, no âmbito
do projeto 4Children, financiado pelo programa EEA
Grants.
Este seminário contou com a presença da Direção
Executiva da APF, Paulo Pelixo e Rita Fonseca, tendo sido
realizado em formato híbrido, com cerca de 150
participantes presencialmente e mais de 500 em formato
online.

PROJETO
"E SE FOSSE OUTRA COR?"
O projeto "E Se Fosse Outra Cor?" foi promovido em
conjunto pela APF e pela Fundação Vodafone, tendo
como objetivo sensibilizar os/as jovens para as
questões da igualdade de género.
Em Maio, este projeto de intervenção artística esteve
em escolas de São Miguel, nos Açores, tendo sido
dinamizado um espetáculo de teatro para os/as
alunos/as.

DIA INTERNACIONAL
DA FAMÍLIA
No dia 15 de Maio assinala-se o Dia Internacional da
Família. A delegação regional da APF Alentejo celebrou
esta data no Parque Infantil em Évora, em conjunto
com o CLDS 4G Vidas Ativas.

PLATAFORMA
DIREITOS HUMANOS
A APF integra o consórcio para a criação da Plataforma
de Direitos Humanos, que pretende fazer eco do
trabalho de cada organização de direitos humanos em
Portugal. Uma voz coletiva para uma sociedade civil
mais forte.

PROJETO
YSAFE: SHARING INOVATIONS
Em Maio decorreu a reunião final do projeto "YSAFE:
Sharing Innovations", que decorreu na IPPF em
Bruxelas.
No encontro participaram, entre outras pessoas, Alice
Brito, jovem voluntária da delegação regional APF
Centro e membro do Steering Committee da YSAFE,
Alexandra Martins, jovem voluntária da delegação
regional APF Norte e Rita Pereira, responsável pelos
Grupos de Jovens APF.

PROJETO
MIND THE GAP
Em Junho decorreu, em Bruxelas, um encontro no
âmbito do projeto "Mind the Gap".
A coordenadora da delegação regional APF Lisboa,
Tejo e Sado, Sónia Duarte Lopes, participou neste
encontro.

OUTDOOR APF MADEIRA
No âmbito do Orçamento participativo da Região
Autónoma da Madeira, a APF poderá beneficiar do
projeto APF Outdoor.
Este projeto tem como objetivo adquirir uma unidade
móvel, que pretende levar o Gabinete de Saúde da
delegação regional da APF Madeira a todos os
concelhos da Madeira. Solicitamos a vossa colaboração
na votação e divulgação deste projeto.

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!

