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A APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento – 
é uma ONGD (Organização Não-Governamental para o 
Desenvolvimento) sem fins lucrativos que promove o 
desenvolvimento integrado das comunidades.

Fundada em 2004, tem como propósito realizar 
intervenções que visem a melhoria do acesso à saúde, 
emprego e educação de comunidades e públicos 
em situação de vulnerabilidade, trabalhando para 
a capacitação das pessoas em diversos territórios 
nacionais, europeus e africanos.

Desde 2011, é reconhecida pelo Camões, I.P., 
como uma ONGD com estatuto de utilidade pública.

Visão

Ser um agente de transformação 
social responsável e participativo, que 
procura promover a cidadania global e 
o desenvolvimento integrado.

Missão

Através da ação técnica, científica e 
política, melhorar as condições de 
vida de pessoas e comunidades em 
situação de vulnerabilidade.

Quem 
somos

«Na APDES, 
acreditamos que todas 
e todos temos direito 
à saúde, educação, 
emprego e à integração 
na sociedade. Por esta 
razão, trabalhamos para 
combater desigualdades, 
defender os direitos 
humanos e promover 
a plena cidadania para 
todas as pessoas »



As iniciativas da APDES 
organizam-se em 
quatro linhas de ação: 

1
Saúde e Redução de Riscos 
e Direitos Humanos
2
Educação para a Saúde
3
Coesão Social e Trabalho

4
Cooperação e 
Desenvolvimento

8842 19
PARTICIPAÇÕES 
EM REDES 
NACIONAIS

20
PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS

9
PARTICIPAÇÕES 
EM REDES 
INTERNACIONAIS

Pessoas 
atendidas 
em Portugal 
e Angola 21

PARTICIPAÇÕES 
EM CONGRESSOS 
E OUTRAS 
COMUNICAÇÕES

10
AÇÕES DE 
FORMAÇÃO 
PARA 

221 

PESSOAS

Resultados em 2020



RELATÓRIO APDES 20206

Mapa de atividades

Públicos atendidos: 
Pessoas que usam drogas, 
profissionais do sexo e os seus 
clientes, pessoas em situação de 
sem-abrigo ou de pobreza, 
ONGs europeias.

Projetos: 
GiruGaia
GiruGaia Tuberculose
GiruSetúbal 
Peer2Peer
PortoG 
PortoG Tuberculose
Power

1 Saúde, Redução de Riscos 
e Direitos Humanos

Públicos atendidos: 
Jovens em autonomia de vida, crianças 
em situação de acolhimento, pessoas 
em situação de reclusão

Projetos: 
Work in Progress
OuTogether
Inclus@Prevenção

2 Educação para a Saúde
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Públicos atendidos: 
Desempregados de longa duração, 
pessoas em situação de reclusão, jovens 
NEET, formadores na área da Economia 
Social Solidária, pessoas desempregadas 
com uso problemático de substâncias 
psicoativas.

Projetos: 
Serviços IOD
Inclus@ Reinserção
SSEVET 2
CIVACT
EAER

3 Coesão Social e Emprego

Públicos atendidos: 
Crianças, jovens, meninas, grávidas, 
pessoas que vivem com VIH, 
profissionais do sexo, homens que fazem 
sexo com homens, moradores de casas 
com necessidades de requalificação 
arquitetónica, agentes de saúde, 
professores, agentes comunitários na 
área do VIH

Projetos: 
Investir na Educação é sustentar o futuro!
África Habitat
Juntos!
Osisa Saúde materna

4 Cooperação e Desenvolvimento 
em Angola e Moçambique
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Projetos em 2020

1 Saúde, Redução de Riscos 
e Direitos Humanos

a. GIRUGAIA

O GIRUGaia (GG) é uma equipa de trabalho de 
proximidade multidisciplinar que intervém junto de pessoas 
que usam drogas no Concelho de Vila Nova de Gaia. 

Orientando-se por princípios de Redução de Riscos e 
Minimização de Danos, promove:

- a utilização de material de consumo assético;
- a adoção de práticas de consumo de menor risco;
- disponibiliza serviços promotores da cidadania, saúde 
e de inclusão social;
- desde 2007, tem em funcionamento um Programa de 
Terapêutica Combinada (PTC) com substituição opiácea 
de baixo limiar de exigência e administração de medicação 
antirretroviral e antituberculostática.

Procuramos minimizar os riscos associados ao uso de 
drogas e às práticas sexuais sob uma perspetiva que 
encoraja a autonomia, a dignidade e a proteção dos 
Direitos Humanos das pessoas e suas comunidades 
– profissionais do sexo, pessoas que usam drogas e 
populações em situação de vulnerabilidade.

Abrangência: 
Concelho de 

Vila Nova de Gaia

Públicos 
Atendidos: 

Pessoas que 
usam drogas

Desde: 
2004

Entidades 
financiadoras: 

SICAD, MAC 
Foundation, Gilead 

Sciences, Lda.

O PTC do GG foi reconhecido pela 
Organização Mundial de Saúde, em 
2012, como um exemplo de “Boa 
Prática” no âmbito das terapias de 
substituição opiácea.
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Em 2020, apesar do contexto pandémico e 
das medidas de contingência aplicadas que 
reduziram o número de intervenções de terreno 
pela necessidade de proteção de uma população 
altamente vulnerável do ponto de vista da saúde, 
foram acompanhadas:

20 800 contactos do GIRUGaia com a população
122 PUD’s acompanhadas, com uma média de 76 
contactos diários 
100 utentes no Programa de Terapêutica 
Combinada com substituição opiácea
240 encaminhamentos para estruturas sociais e de 
saúde
2112 momentos de educação para a saúde
864 atendimentos psicossociais
64 ações de apoio jurídico
5 utentes em apoio psicológico
25 utentes em apoio social
122 acompanhados com apoio alimentar 
(pequeno-almoço)

RESULTADOS DE 2020
GIRUGAIA
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b. DGS Tuberculose GIRUGaia

O projeto visa promover o acesso ao rastreio, 
diagnóstico e tratamento da tuberculose em populações 
de maior vulnerabilidade em Gaia, tais como pessoas 
que utilizam substâncias psicoativas, pessoas com 
problemas ligados ao consumo de álcool, pessoas que 
fazem trabalho sexual e pessoas em situação de 
sem-abrigo e migrantes; e do aumento da literacia 
em saúde daquelas populações e da comunidade em 
geral. O projeto conta com os seguintes parceiros: 
AMI, Abraço, CM Vila Nova de Gaia e Centro de 
Diagnóstico Pneumológico.

c. GIRUSETÚBAL

O GIRUSetúbal (GS) constitui uma equipa de rua, 
multidisciplinar, de proximidade, orientada pelos 
princípios da Redução de Riscos e Minimização de 
Danos que diariamente percorre as ruas de Setúbal 
para promover a adoção de práticas de consumo e 
sexuais mais seguras e de menor risco, bem como 
sensibilizar para a adesão aos serviços de saúde e a 
uma cidadania mais informada. Presente no território 
de Setúbal desde 2014, o GS também atua a nível 
comunitário, envolvendo a comunidade local e 
nacional nas suas atividades.
Desde novembro de 2019, o GS dispõe de um Drop 
In (gabinetes de apoio a toxicodependentes sem 
enquadramento sociofamiliar), sediado na baixa de 
Setúbal, que permite complementar a intervenção 
realizada em contexto de rua, permitindo aos 
beneficiários conviver e desenvolver atividades mais 
culturais e pedagógicas.

Abrangência: 
Porto e Vila Nova 

de Gaia

Públicos 
Atendidos: 

Pessoas que 
usam substâncias 

psicoativas, pessoas 
com problemas 

ligados ao consumo 
de álcool, pessoas 

que fazem trabalho 
sexual, pessoas em 

situação de
sem-abrigo e 

migrantes

Desde: 
2020

Entidades 
financiadoras: 
Direção Geral 

da Saúde

Abrangência: 
Concelho de 

Setúbal

Públicos atendidos: 
Pessoas que usam 

drogas, pessoas 
com problemas 

ligados ao consumo 
de álcool e 

policonsumidores 
(pessoas que 

consomem mais de 
uma substância ou 

tipo de substância), 
profissionais do 

sexo, pessoas 
em situação de 

sem-abrigo ou de 
pobreza.

Desde: 2014

Entidades 
financiadoras: 

SICAD, MAC 
Foundation, Gilead 

Sciences, Lda.

RESULTADOS DE 2020
DGS Tuberculose GIRUGaia

130 pessoas em ações de 
educação para a saúde e 
diagnóstico pneumológico a 
partir da aplicação de inquéritos 
de sintomas em estreita 
articulação com o CDP. 
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d. Peer2Peer

O Projeto Peer2Peer, coordenado pela APDES, conta 
com 8 entidades parceiras de países da Europa, visando 
reforçar a capacidade de resposta das Organizações 
da Sociedade Civil que desenvolvem trabalho de 
proximidade com Pessoas que Utilizam Drogas (PUD), 
recuperando e melhorando as parcerias europeias na 
cooperação entre pares e profissionais, técnicos das 
equipas de proximidade, traficantes de pequena escala e 
agentes da Lei.

Abrangência: 
Internacional

Público atendido: 
ONGs europeias 

que trabalham com 
pessoas que usam 

drogas

Desde: 2018

Entidades 
financiadoras: 

União Europeia

RESULTADOS DE 2020
Peer2Peer

Formação e intervenção-piloto em 
três países parceiros (Lituânia, Polónia e 
Grécia) sobre cooperação no trabalho de 
proximidade com pessoas que usam drogas.

RESULTADOS DE 2020
GIRUSETÚBAL

3059 contactos a 185 utentes
1817 momentos de educação para a saúde
424 encaminhamentos e acompanhamentos a 
estruturas de saúde
18 rastreios (VHC, VHB, VIH, Sífilis e 
Tuberculose)
549 momentos de adesão a gestão 
medicamentosa ou administração de 
terapêutica



RELATÓRIO APDES 202012

e. Porto G

O Porto G procura, através de uma intervenção de 
proximidade integrada e em contexto indoor, promover 
o acesso dos/as trabalhadores/as do sexo (TS) e seus/
suas clientes a materiais preventivos e informativos, 
a realização de rastreios, a referenciação hospitalar e 
o combate ao estigma e discriminação associados à 
infeção por VIH/SIDA e ao trabalho sexual, tendo 
como principal objetivo contribuir para a prevenção e 
controlo do VIH/SIDA e outras infeções sexualmente 
transmissíveis (IST). 

A Investigação-Ação (IA), a Redução de Riscos e a 
Minimização de Danos (RRMD) estão na base dos 
princípios orientadores deste projeto que adota uma 
postura implicada com as populações, humanista, 
pragmática, crítica e disponível para a mudança.

Os serviços prestados são anónimos, confidenciais e 
gratuitos. A equipa do Porto G é multidisciplinar com 
experiência na intervenção com estes públicos e com 
formação específica nas áreas da RRMD associados ao 
trabalho sexual, VIH e outras IST, igualdade de género, 
migrações, entre outras. Com um percurso de mais de 
onze anos, o Porto G acumulou experiência e tornou-se 
referência na oferta de respostas de promoção da saúde 
e Direitos Humanos no contexto do trabalho sexual.

Abrangência: 
Distrito do Porto

 
Públicos atendidos: 

Profissionais do 
sexo em contexto 

indoor e seus/suas 
clientes

Desde: 2009

Entidades 
financiadoras: 

MAC Foundation, 
APDES

RESULTADOS DE 2020
Porto G

328 contactos presenciais
93 690 preservativos distribuídos
123 testes rápidos a Infeções Sexualmente 
Transmissíveis realizados

No âmbito da sua atividade de advocacy, o 
Porto G participou em debates, articulou com 
os média (jornais e televisão) e desenvolveu 
conteúdos digitais sobre a temática do 
trabalho sexual. Marcou ainda presença no 
Eros Porto 2020 – Salão Erótico do Porto. 
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f. DGS Tuberculose Porto G

O projeto visa promover o acesso ao rastreio, 
diagnóstico  e tratamento da tuberculose aos indivíduos 
acompanhados pelo Porto G, nomeadamente pessoas 
que fazem trabalho sexual na Área Metropolitana do 
Porto e aumentar a literacia em saúde destas populações 
e da comunidade em geral. O projeto conta com os 
seguintes parceiros: ACES Porto Oriental, Centro 
Comunitário São Cirilo, Associação Abraço e Centro de 
Diagnóstico Pneumológico do Porto.

f. Power

Projeto que visa complementar e reforçar o trabalho 
de advocacy da APDES de promoção dos direitos das 
pessoas que fazem trabalho sexual, reconhecendo-as 
como protagonistas na identificação de necessidades, 
na avaliação de medidas legislativas e na formulação 
de políticas públicas relacionadas com a sua atividade 
e com os seus direitos. O projeto POWER apoiou 
e acompanhou um coletivo informal formado por 
profissionais do sexo, cujo intuito visa o reconhecimento 
e o enquadramento do trabalho sexual em Portugal. 

Abrangência: 
Distrito do Porto

 
Públicos atendidos: 

Profissionais do 
sexo em contexto 

indoor e seus/suas 
clientes

Desde: 2020

Entidades 
financiadoras: 
 Direção Geral 

da Saúde

Abrangência: 
Nacional

Públicos atendidos: 
Profissionais do 

sexo, organizações  
com atividade na 
área do trabalho 
sexual e aliados

Desde: 2019

RESULTADOS DE 2020
DGS Tuberculose Porto G

RESULTADOS DE 2020
Power

417 contatos com 312 pessoas
Ação formativa em e-learning sobre 
tuberculose pulmonar. 

13 beneficiários (profissionais do sexo 
que participaram em ações formativas) 
no reforço de um coletivo de atividade de 
pessoas que fazem trabalho sexual.
292 contactos
12 traduções de instrumentos de advocacy 
para disseminação
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Projetos em 2020

2 Educação para a Saúde

a. Work in Progress

O projeto “Work in Progress” – promover percursos 
sociais e profissionais de sucesso em jovens em 
autonomia de vida – tem o objetivo de promover 
percursos pessoais e profissionais bem-sucedidos 
em jovens acolhidos e ex-acolhidos, contribuindo 
para a sua autonomia de vida e, consequentemente, 
inclusão social. Este projeto de 2 anos, coordenado 
pela APDES, conta com 3 parceiros: a Universidade 
Oslo Metropolitan (Noruega), a GAIURB – 
Urbanismo e Habitação, EM (Escola Oficina) e 
os Young Experts – Grupo informal de jovens em 
autonomia de vida.

Promovemos estilos de vida saudáveis em contextos 
diversificados como escolas, comunidades locais 
e estabelecimentos prisionais. Buscamos o 
desenvolvimento de comportamentos mais saudáveis, 
a aquisição de maior capacidade de adaptação aos 
contextos de vida e de manutenção da saúde mental 
por meio de estratégias de intervenção adaptadas às 
características sociodemográficas, dinâmicas sociais e 
contextos de cada população.

Abrangência: 
Vila Nova de Gaia

Públicos 
atendidos: 
Jovens em 
autonomia 

de vida

Desde: 2019

Entidades 
financiadoras: 

 EEAGrants, 
no âmbito 

do Programa 
Cidadãos 

Ativ@s, APDES

RESULTADOS DE 2020
Work in Progress

20 jovens 
369 contactos com jovens e organizações
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b. Inclus@ Prevenção

O projeto de Prevenção do consumo de substâncias 
psicoativas no Estabelecimento Prisional da Guarda 
visa promover a Saúde, atuando junto da população 
reclusa para a prevenção do uso indevido de drogas e 
dos problemas associados aos consumos. Baseada nas 
metodologias de Educação de Pares, a equipa desenvolveu 
com os reclusos uma metodologia específica de Educação 
de Pares para a Promoção da Saúde ajustada ao contexto 
prisional, que permite chegar a um maior número 
de pessoas, ao mesmo tempo que promove outras 
competências pessoais e sociais, como a cidadania e a 
participação ativa no espaço público. 

c. OuTogether

Este projeto internacional, coordenado pela APDES 
em parceria com a PAJE (Portugal), SAPI (Bulgária) e 
SIRIUS (Croácia), visa melhorar o acompanhamento das 
crianças e jovens em regime de acolhimento residencial 
e familiar, nestes três Países Europeus, nomeadamente 
através do desenvolvimento/aperfeiçoamento de 
mecanismos de apoio à autonomia destas crianças e 
jovens. Ao longo do projeto têm sido realizadas/os: (i) 
reuniões com grupos de trabalho de experts para criação 
de recomendações nacionais; 
(ii) formações em todo o país junto de equipas técnicas 
e educativas de casas de acolhimento; (iii) criado um 
serviço de apoio a jovens ex-acolhidos (info-desk); (iv) 
workshops de preparação para autonomia junto de jovens 
acolhidos através de um programa de mentores; (v) 
produtos diversos com disseminação nacional, como um 
guia para profissionais, um guia de autonomia para jovens 
acolhidos e um manual de formação. 

Abrangência: 
Guarda

Públicos atendidos: 
População reclusa 

no Estabelecimento 
Prisional da Guarda

Desde: 2013

Entidades 
financiadoras: 
 SICAD, APDES

Abrangência: 
Portugal, Bulgária 

e Croácia

Públicos atendidos: 
Crianças e jovens 

em regime de 
acolhimento 
residencial e 

familiar

Desde: 2018

Entidades 
financiadoras: 

 União Europeia

RESULTADOS DE 2020
Inclu@ Prevenção

RESULTADOS DE 2020
OuTogether

67 reclusos atendidos

48 beneficiários e 82 contactos
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Projetos em 2020

3 Coesão Social e Emprego

Desenvolvemos ações promotoras do emprego, da 
reinserção social e da participação no espaço público 
para pessoas em situação de vulnerabilidade social – 
desempregados, reclusos, utilizadores de drogas, jovens 
NEET, entre outros públicos. Promovemos a inclusão 
pelo trabalho com projetos que buscam facilitar o 
acesso a uma ocupação com condições justas e 
adaptadas, que contribuem para percursos sustentáveis 
de reintegração social.

a. Serviços IOD

Os Serviços IOD (designando Intervenção na Oferta e 
na Demanda [de emprego]), visam a implementação no 
território de V.N.Gaia de uma metodologia inovadora, 
desenvolvida e validada há mais de 20 anos em França. 
Trata-se de um serviço às empresas do concelho, que 
responde às suas necessidades de recursos humanos, 
e promovendo a inserção profissional de pessoas em 
emprego estável e duradouro. A metodologia IOD é 
uma marca registada da Associação francesa TRANSFER 
convencionada, para o concelho de Vila Nova de Gaia 
(e pela primeira vez em Portugal), com a APDES. 
Este serviço é uma das ações do projeto Pontes para 
a Empregabilidade, implementado pela GAIURB, EM 
e pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
financiamento do Norte 2020, Portugal 2020, Fundo 
Social Europeu e terá a duração de 2 anos (setembro 
2019 – agosto 2020]. 

Abrangência: 
Vila Nova de Gaia

Públicos atendidos: 
Pessoas em 
situação de 

desemprego

Desde: 2019

Entidades 
financiadoras: 

GAIURB através do 
Norte 2020

RESULTADOS DE 2020
Serviços IOD

175 beneficiários, num total de 681 contactos.
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b. SSEVET 2 - Strengthening VET 
trainers’ Competences and Skills

O projeto SSEVET 2 pretende contribuir para a 
afirmação da Economia Social e Solidária (ESS) na 
Europa. Liderado pela APDES em colaboração com 
6 parceiros: DOCK (GR), MES (FR), RIPESS (rede 
europeia), CRIES (RO), Solidarius (IT) e TechNet (DE), 
este projeto pretende empoderar formadores para a 
introdução da ESS, em setores como a construção, o 
ambiente, o turismo, o comércio justo e os serviços 
sociais. Após um primeiro projeto orientado para 
programas de Formação Profissional Inicial inovadores, 
há agora um importante trabalho a fazer no que respeita 
aos formadores, isto é, a promoção da ESS nos currículos 
da Formação de Formadores, de modo a que estes, 
compreendendo e sendo capazes de ensinar os princípios 
da ESS, possam apoiar as futuras gerações neste campo. 

Abrangência: 
Europa

Públicos atendidos: 
Formadores e 

técnicos na área da 
Economia Social 

Solidária

Desde: 2018

Entidades 
financiadoras: 

 União Europeia - 
Programa Erasmus+

RESULTADOS DE 2020
SSEVET 2

Atividades de formação de formadores, 
testando um curso inovador de formação-ação 
em Economia Solidária.
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RESULTADOS DE 2020
CIVACT

Avaliação de necessidades de jovens em risco 
de exclusão social no Porto e nas demais 
cidades do projeto.
Website com diversas metodologias para 
trabalhar a participação cívica de jovens.
Publicação sobre Boas Práticas na Adaptação 
Local dos Métodos CIVACT para intervir com 
Jovens em Risco de exclusão social.
Publicação com análise e recomendações para 
políticas públicas para a juventude.

c. CIVACT

O projeto CIVACT concentra-se em capacitar e 
incentivar a participação de jovens (de 16 a 25 anos) 
em risco de exclusão social de cinco áreas urbanas 
diferentes: Hamburgo (DE), Palermo (IT), Londres 
(GB), Gotemburgo (SE) e Porto (PT), sendo a APDES a 
responsável por esta última cidade. O objetivo do projeto 
divide-se em: promover a participação de jovens de difícil 
alcance em sua comunidade através do desenvolvimento 
de novas ferramentas e metodologias participativas, 
proporcionar aos jovens trabalhadores novas ferramentas 
operacionais de apoio às suas atividades com grupos de 
difícil acesso; proporcionar aos atores locais responsáveis 
pela gestão distrital o entendimento sobre métodos 
participativos para envolver os jovens na criação de 
propostas para a melhoria dos seus bairros; criar uma 
rede de organizações e partes interessadas locais que 
têm interesse em aplicar as metodologias desenvolvidas 
pelo projeto.
 

Abrangência: 
Porto e Vila Nova 

de Gaia

Públicos atendidos: 
Jovens em risco de 

exclusão social

Desde: 2018

Entidades 
financiadoras: 

União Europeia - 
Programa Erasmus+
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d. Inclus@ - Reinserção

O Projeto de Reinserção Social e Profissional decorre 
desde 2008 no Estabelecimento Prisional da Guarda 
com o intuito de promover a reinserção social dos 
reclusos por meio da valorização do emprego, da 
reconstrução de laços familiares e do desenvolvimento 
de competências pessoais e sociais que os capacitam 
para a vida ativa e para a prática de cidadania. Este 
trabalho é feito através de ações de formação para
a empregabilidade, acompanhamento psicossocial 
individualizado, sessões de informação e sensibilização 
nas áreas do emprego e da formação. Este projeto tem 
o cofinanciamento do IDT/SICAD.

Abrangência: 
Guarda

Públicos atendidos: 
População reclusa 

no Estabelecimento 
Prisional da Guarda

Desde: 2008

Entidades 
financiadoras: 
SICAD, APDES

RESULTADOS DE 2020
Inclus@ - Reinserção

53 reclusos atendidos

e. EAER - European Action for 
Employment in Recovery

O projeto EAER coordenado pelo Scottish Drugs 
Forum (Reino Unido) atua na promoção da formação e 
empregabilidade de pessoas com um uso problemático de 
substâncias psicoativas. Para além da APDES, o projeto 
conta ainda com a participação da Dutch Foundation 
for Innovation in Welfare to Work (Países Baixos) e a 
Comunità La Tenda Cooperativa Sociale (Itália). 

Abrangência: 
Porto e Vila Nova de 

Gaia

Públicos atendidos: 
Pessoas com uso 

problemático 
de substâncias 

psicoativas

Desde: 2018

Entidades 
financiadoras: 

União Europeia - 
Programa Erasmus+
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Projetos em 2020

4 Cooperação e Desenvolvimento

Trabalhamos em colaboração com os países do Sul 
Global, através de projetos de intervenção, consultoria, 
formação-ação e advocacy direcionados para a 
educação para a saúde e cidadania, capacitação 
organizacional e o desenvolvimento de infraestruturas. 
Pautamo-nos pelo respeito às comunidades e 
autoridades tradicionais e seus saberes, cooperamos 
com movimentos sociais locais e comunidades.

a. TULITATI - Programa de Sensibilização 
Comunitária para o VIH/SIDA dirigido a 
Agentes Comunitários
O projeto tem como objetivo principal complementar 
a resposta nacional na área da prevenção, diagnóstico 
e tratamento do VIH/SIDA e fazer uma ponte entre as 
populações mais vulneráveis e marginalizadas da comunidade 
do Bié e os serviços de saúde, contribuindo para a sua 
inclusão e para a garantia dos seus direitos fundamentais. 

O projeto centra as suas ações em 4 populações principais: 
Jovens meninas, Grávidas; Homens que fazem Sexo com 
outros Homens, Trabalhadoras do Sexo e Pessoas que vivem 
com o VIH/SIDA.

O projeto pretende também contribuir para a melhoria da 
qualidade dos serviços, por meio de ações de advocacia, 
capacitação de agentes comunitários, de organizações da 
Sociedade Civil e Profissionais de Saúde. 

Abrangência: 
Angola

Públicos atendidos: 
Jovens meninas, 

grávidas, Homens 
que fazem sexo com 

outros Homens, 
trabalhadores do 

sexo e pessoas que 
vivem com VIH/

SIDA

Desde: 2018

Entidades 
financiadoras: 
UNDP Angola
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RESULTADOS DE 2020
TULITATI

Foi prestado atendimento a: 
779 pessoas que vivem com VIH/SIDA
1051 Trabalhadoras do Sexo
339 Homens que fazem sexo com homens
3824 meninas e jovens mulheres
865 grávidas 
80 crianças expostas ao VIH.
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b. Investir na Educação é 
sustentar o futuro!

A conclusão do projeto desenvolvido em parceria com a ONG 
Angolana - Associação Angolana de Educação de Adultos 
(AAEA) – ocorreu em 2020. O projeto visa contribuir para a 
melhoria do acesso a uma Educação e Cuidados de qualidade 
para todas as crianças, sobretudo na Primeira Infância, em 
ANGOLA. Este projeto foi-nos solicitado com o intuito de 
promover o fortalecimento organizacional da AAEA e da Rede 
EPT-Angola, através de formação e consultoria de proximidade. 
Com o início da pandemia, este foi mais um projeto que se viu 
obrigado a reformular um pouco os seus objetivos, uma vez que 
se tornou premente advogar pelas condições de biossegurança 
das escolas em Angola. 

Abrangência: 
Angola

Públicos atendidos: 
Crianças nas 

escolas

Desde: 2019

Entidades 
financiadoras: 

OSISA

RESULTADOS DE 2020
Investir na Educação é sustentar o futuro!

Reformulação do projeto para atender às 
necessidades das escolas no contexto da 
COVID-19.

Relatório de pesquisa designado: 
“UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO E CUIDADOS 
NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM ANGOLA”, que expõe 
preocupações e recomendações da sociedade 
civil angolana sobre a educação no país no 
contexto pandémico. 
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c. África Habitat

Resultado de uma parceria com a Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa, o Projeto “África Habitat: da 
sustentabilidade do Habitat à qualidade do Habitar nas Margens 
Urbanas de Luanda, Maputo” teve início nestas duas cidades 
africanas. O objetivo é advogar pela melhoria de alguns 
problemas junto das entidades locais e a produção de um 
manual de autoconstrução. Com o início da pandemia, os 
trabalhos desenhados foram fortemente afetados, tendo sido 
reformulados os objetivos para o ano seguinte. 
A APDES enquanto elemento da Sociedade Civil Angolana 
que já concluiu trabalho em termos de requalificação 
arquitetónica de uma escola num bairro nas imediações de 
Luanda, colabora no levantamento de problemas e possíveis 
soluções arquitetónicas do “Habitar” no bairro 
de Capalanga. Esta dimensão do projeto será realizada a 
partir da utilização de metodologias participativas, isto é, 
co-construída com os moradores. 

Abrangência: 
Luanda (Angola) 

e Maputo 
(Moçambique)

Públicos atendidos: 
Jovens meninas, 

grávidas, homens 
que fazem sexo com 

outros homens, 
trabalhadores do 

sexo e pessoas que 
vivem com 

VIH/SIDA

Desde: 2019

RESULTADOS DE 2020
África Habitat

Elaboração do documento “ADAPTAÇÃO DE 
EDIFÍCIOS ESCOLARES À COVID-19: O CASO 
DA ESCOLA DA PALANKINHA BAIRRO DE 
CAPALANGA, VIANA (LUANDA, ANGOLA)”
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d. Juntos!

Promovido pela APDES em parceria com a FEC – Fundação Fé 
e Cooperação – e com o apoio do INSA – Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge – o Projeto JUNTOS! surge devido ao 
início da pandemia com o objetivo de contribuir para os esforços 
de prevenção da infeção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) 
nas províncias de Luanda e do Bié, e minimizar o impacto do 
contexto pandémico na saúde de populações vulneráveis e da 
comunidade em geral e, acima de tudo, nas suas ONGs parceiras  
que se encontravam desprotegidas em termos de capacitação e 
equipamentos de proteção individual que as permitisse continuar 
o seu trabalho nas comunidades. 

As principais atividades do projeto são a Capacitação de 20 
Organizações da Sociedade Civil na prevenção da transmissão 
da COVID-19 e realização de um plano de contingência para 
cada ONG – 10 ONG que trabalham na área da saúde no 
Bié; Formação de 20 profissionais e técnicos de saúde do Bié; 
Formação de 20 professores e agentes educativos de Luanda. 
Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual; Ações 
de sensibilização para a adoção de estratégias preventivas, de 
promoção de Saúde e Saúde Sexual e Reprodutiva junto da 
comunidade; Campanhas de Sensibilização para a Comunidade 
Educativa em Escolas do Ensino Primário de Luanda que integrem 
crianças de rua.

Abrangência: 
Província de Luanda 

e do Bié (Angola)

Públicos atendidos: 
Comunidade 

e ONGs de 
intervenção 
comunitária

Desde: 2020

Entidades 
financiadoras: 

Camões Instituto 
da Cooperação 

e da Língua.

RESULTADOS DE 2020
Juntos!

De setembro a dezembro de 2020, 
o número de EPI distribuídas às 20 ONG foram:

8000 máscaras, 100 litros de álcool-gel, 120 
litros de lixívia e 8000 folhetos informativos para 
distribuírem nas comunidades. 

Curso de formação junto de 79 colaboradores 
das 20 ONG parceiras, num total de 23 horas 
designado de Curso de Capacitação Institucional 
das Organizações Não Governamentais (ONG) 
para a Prevenção da COVID-19.
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e. OSISA Saúde Materna

Com o objetivo de advogar por melhor acesso a serviços de 
saúde materna de qualidade na província de Bié, nomeadamente 
de mulheres que vivem com VIH, a APDES em parceria 
com a associação Mwenho, iniciou em 2020 um projeto 
de investigação nesta área. Em 2020 para além do desenho 
metodológico a seguir na investigação, foi concluída a pesquisa 
bibliográfica, foram inquiridas 247 mulheres e esboçadas as 
primeiras conclusões daquilo que será o relatório de pesquisa: 
“Pesquisa Uhayele Kolonjali Viosi - Saúde para todas as Mães: 
Advogando pela Acessibilidade e Qualidade da Saúde Materna”. 
No decurso deste processo de investigação foi sendo capacitada 
a associação parceira - MWENHO - para promover uma boa 
governança e transparência, melhorarem os seus argumentos 
de advocacy com base em evidências científicas e, ao mesmo 
tempo, para o empoderamento das cidadãs para participarem em 
assuntos que afetam o seu quotidiano.

Abrangência: 
Província do Bié 

(Angola)

Públicos atendidos: 
Mulheres que vivem 
com VIH, meninas e 

mulheres grávidas

Desde: 2020

RESULTADOS DE 2020
OSISA Saúde Materna

Elaboração de um relatório preliminar 
de pesquisa resultante do inquérito 
a 247 meninas e mulheres que têm 
acesso a serviços de saúde materna.
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REDES
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REDES
Nacionais

1. Rede sobre Trabalho Sexual

A Rede sobre Trabalho Sexual (RTS), 
representa a maioria das organizações 
em Portugal que intervêm diretamente 
com profissionais do sexo. A RTS 
é constituída por um conjunto de 
organizações, indivíduos que atuam 
junto de pessoas que fazem trabalho 
sexual e ainda por TS, não tendo 
qualquer fim lucrativo, nem filiação 
partidária ou religiosa. 

2. Conselho Consultivo para as 
Questões LGBTI (CCLGBTI)

Trata-se de um órgão de consulta 
de carácter pedagógico e científico, 
que assegura a representação de 
organizações da sociedade civil, 
associações, coletivos e pessoas 
individuais que trabalham em prol da 
comunidade LGBTI+.

3. R3 – Riscos Reduzidos em Rede

A APDES, através dos seus projetos 
de Redução de Riscos, é um dos 
membros fundadores do grupo R3 
- Riscos Reduzidos em Rede (Rede 
Nacional de Redução de Riscos), cujos 
objetivos passam pela partilha de boas 
práticas, pela ação político-estratégica 
de defesa dos princípios interventivos 
e, pela produção de saber acerca das 
estratégias de Redução de Riscos em 
Portugal. 

4. Rede Nacional de Housing First

A APDES integra a Rede Nacional de 
Housing First. O seu objetivo é a partilha 
de boas práticas de intervenção nesta 
área, assim como o advocacy para 
implementação desta metodologia a 
nível nacional na integração social de 
pessoas sem-abrigo. 

5. RedPES

A RedPES agrega mais de 50 
membros individuais e coletivos com 
representatividade em todo o território 
continental e ilhas e estimula o 
reconhecimento e fortalecimento de 
formas de economia alternativas. Em 
2020, a APDES assume a presidência da 
Mesa da Assembleia Geral e representa 
a rede RIPESS (Rede Europeia de 
Economia Solidária) e no grupo de 
trabalho sobre Juventude e Economia 
Social Solidária.

6. Fórum Nacional da Sociedade 
Civil para o VIH/SIDA, Tuberculose e 
Hepatites Virais (FNSC)

O (FNSC) é uma estrutura consultiva do 
Programa Nacional para a Infeção VIH/
SIDA e Hepatites Virais e do Programa 
Nacional para a Tuberculose. Promove 
a participação ativa das pessoas que 
vivem com VIH/SIDA, tuberculose e 
hepatites virais nas políticas nacionais. 
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7. ANIMAR

A Animar foi criada em 17 de setembro 
de 1993 com o intuito de afirmar o 
desenvolvimento local em Portugal 
enquanto modelo estruturante de 
valorização dos territórios, das pessoas 
e de todos os seres vivos, elevando 
as pessoas e as comunidades para 
o primeiro plano do modelo de 
desenvolvimento.

8. Rede Construir Juntos

A Rede Construir Juntos, que tem como 
finalidade promover o trabalho em rede 
no sentido de potenciar a sinergia das 
ações no combate à exclusão social na 
área da infância/juventude. A APDES é 
a entidade representadora do polo do 
Porto nesta rede.

9. Fast Track Cities

A iniciativa Fast Track Cities - “Cidades 
na Via Rápida para Acabar com a 
Epidemia VIH”, pretende dar resposta à  
Agenda de Desenvolvimento Sustentado 
2030, no que ao VIH/SIDA diz respeito: 
acabar com esta epidemia até 2030. A  
APDES integra a iniciativa no Porto e em 
Setúbal.

10. Rede Regional do Norte de 
Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico

A Rede é composta por entidades 
governamentais e não governamentais 
da Região Norte com intervenção 
direta ou indireta sobre o fenómeno do 
TSH. Durante o ano de 2019, o Porto G 
trabalhou em estreita articulação com a 
rede, na sinalização de possíveis casos 
de tráfico de seres humanos.

11. Rede Proteger+

Em março de 2016, a APDES fundou a 
Rede Proteger+, que tem como principal 
objetivo a troca de boas práticas e 
de recursos, potenciando sinergias 
e promovendo uma melhor prática 
profissional na área do acolhimento, 
bem como sensibilizar a comunidade 
para a intervenção em casas de 
acolhimento em Vila Nova de Gaia.
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REDES
Locais

Em Setúbal, a APDES participa das 
seguintes redes: Conselho Local 
de Parceiros (CLP) da União de 
Freguesias de Setúbal, Conselho 
Local de Parceiros (CLP) da União de 
Freguesias de S. Sebastião, Estratégia 
Local para Erradicação do VIH/SIDA, 
CLAS de Setúbal, NIPSA Setúbal.

Em Vila Nova de Gaia, a APDES 
participa do CLAS Vila Nova de 
Gaia e do NIPSA Gaia – Núcleo de 
Planeamento e intervenção para a 
integração das pessoas em situação 
de sem-abrigo, plataforma sobre a 
qual a APDES tinha vindo a advogar 
há muitos anos decorrente do 
número de pessoas em situação de 
sem-abrigo que contacta.

REDES
Internacionais

1. Global Network of Sex Work 
Projects (NSWP)

A APDES é membro da Global Network 
of Sex Work Projects (NSWP) desde 
2011, uma rede internacional que reúne 
projetos e redes na área do trabalho 
sexual em cinco regiões do globo. O 
trabalho da rede baseia-se em três 
valores fundamentais: o reconhecimento 
do trabalho sexual como trabalho; 
a oposição a todas as formas de 
criminalização e de opressão legal 
sobre o trabalho sexual; o apoio à auto-
organização e autodeterminação dos 
profissionais do sexo. 

2. International Committee on the 
Rights of Sex Workers in Europe 
(ICRSE)

O Porto G integra, desde outubro de 
2009 o ICRSE. Esta rede tem como 
objetivos principais: sensibilizar a 
comunidade para a exclusão social dos/
as TS na Europa, promover os seus 
direitos humanos e civis e criar alianças 
entre TS e outras organizações civis. 
Providencia uma plataforma para dar voz 
a esta população.

3. Civil Society Forum on Drugs

Em 2020, a APDES manteve o seu 
mandato com a participação em dois 
grupos de trabalho: Relations with 
International Institutions e Civil Society 
Involvement with National Drug Policies. 
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4. NEWNET
A NEW Net é uma rede europeia de 
ONGs de base comunitária que atuam 
nos domínios da promoção da saúde e 
da vida noturna, de profissionais da vida 
noturna, autoridades e agências locais e 
regionais, profissionais de tratamento e 
investigadores científicos. 

5. YODA - Youth Organizations 
for Drug Action

YODA é uma rede de organizações e 
indivíduos criada em 2011 para atender 
às necessidades de jovens ativistas 
e profissionais que acreditam que é 
preciso uma mudança na abordagem 
ao fenómeno das drogas, tendo por 
base a evidência científica e os direitos 
humanos e ainda as abordagens de 
redução de riscos.

6. IDPC - INTERNATIONAL DRUG 
POLICY CONSORTIUM

A APDES é um network partner do IDPC, 
uma rede mundial integrada por ONGs 
profissionais especializada em questões 
relacionadas com o uso e a produção 
de drogas não legais. O Consórcio 
trabalha para fomentar um debate 
objetivo e aberto sobre a eficácia, 
o direcionamento e o conteúdo das 
políticas de drogas nos âmbitos nacional 
e internacional. 

7. CORRELATION European Harm 
Reduction Network

A APDES é membro do órgão de 
governação da rede e representa 
Portugal na Correlation European 
Harm Reduction Network - um projeto 
financiado pela União Europeia, 
que consiste numa extensa rede de 
parceiros que procuram melhorar o 
acesso a serviços essenciais por parte 
das populações em situação de exclusão 
social. 

8. ANASO – Associação Nacional 
Angolana de Organizações da 
Sociedade Civil

Associação Nacional Angolana de 
Organizações da Sociedade Civil que 
trabalham na Luta contra o VIH/TB, 
Malária e outras questões sociais 
associadas. A APDES participa da ANASO 
desde 2017, colaborando em atividades e 
participando dos encontros.

9. Rede EPT – Rede Angolana da 
Sociedade Civil de Educação para 
Todos

A Rede Angolana da Sociedade Civil de 
Educação para Todos constituída em 
2007, por um conjunto de organizações 
que defendem o Direito à Educação 
gratuita, equitativa, inclusiva e de 
qualidade. A APDES desde 2015 
que colabora com esta Rede como 
consultora.
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PUBLICAÇÕES

No âmbito dos projetos da APDES, resultaram os 
seguintes produtos/comunicações:

Le Bail, H. Giametta, C. (2020). O que pensam 
os/as trabalhadores/as do sexo da lei francesa 
que regula a prostituição (trad.) Agência Piaget 
para o Desenvolvimento. Vila Nova de Gaia: 
APDES. Retrieved from https://apdes.pt/pt/
portfolio/power_pt/ 

Miller, A. (2020). Guia Ético para falar de 
trabalho sexual nos media. (trad.) Agência 
Piaget para o Desenvolvimento. Vila Nova de 
Gaia: APDES. Retrieved from https://apdes.pt/
pt/portfolio/power_pt/ 

Open Society Foundations (2020). 10 razões 
para descriminalizar o trabalho sexual. (trad.) 
Agência Piaget para o Desenvolvimento. Vila 
Nova de Gaia: APDES. Retrieved from https://
apdes.pt/pt/portfolio/power_pt/ 

FUCKFÖRBUNDET (2020). 20 anos a falhar 
com trabalhadoras do sexo. (trad.) Agência 
Piaget para o Desenvolvimento. Vila Nova de 
Gaia: APDES. Retrieved from https://apdes.pt/
pt/portfolio/power_pt/ 

NSWP (2020). Guia Comunitário: espaços 
diminutos e vozes silenciadas. trad. Agência 
Piaget para o Desenvolvimento. Vila Nova de 
Gaia: APDES. Retrieved from https://apdes.pt/
pt/portfolio/power_pt/ 

ICRSE (2020). Modelos legais de organização 
do trabalho sexual. Retrieved from https://
apdes.pt/pt/portfolio/power_pt/ 

ICRSE (2020). Diverso, Resiliente e Poderoso: 
Conjunto de ferramentas do ativismo 
interseccional para profissionais do sexo e 
grupos aliados. trad. Agência Piaget para o 
Desenvolvimento. Vila Nova de Gaia: APDES. 
Retrieved from https://apdes.pt/pt/portfolio/
power_pt/ 

ICRSE, SWAN (2020). Impacto da Crise 
da Covid-19 nos serviços de saúde para 
profissionais do sexo na Europa e Ásia Central. 
trad. Agência Piaget para o Desenvolvimento. 
Vila Nova de Gaia: APDES. Retrieved from 
https://apdes.pt/pt/portfolio/power_pt/ 

ICRSE (2020). Resumo de políticas e 
recomendações sobre Direitos de profissionais 
do sexo migrantes. trad. Agência Piaget para 
o Desenvolvimento. Vila Nova de Gaia: APDES. 
Retrieved from: https://apdes.pt/pt/portfolio/
power_pt/ 

NSWP (2019). Guia inteligente para 
profissionais do sexo: instrumentos 
internacionais de afirmação dos direitos 
relacionados ao trabalho sexual. trad. Agência 
Piaget para o Desenvolvimento. Vila Nova de 
Gaia: APDES. Retrieved from https://apdes.pt/
pt/portfolio/power_pt/ 

BELIZARIO, F. et al (2020). Guidelines for 
Intervention with Trans Sex Workers. [report]. 
Vila Nova de Gaia: APDES. Retrieved from 
https://www.academia.edu/45158973/
GUIDELINES_FOR_COMPREHENSIVE_
INTERVENTION_WITH_TRANS_SEX_WORKERS
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Belizário, F. et al (2020). Outreach Factsheet 
- Provide integrated services and multilevel 
interventions with Trans Sex Workers. Vila 
Nova de Gaia: APDES. Retrieved from https://
www.academia.edu/45159007/Outreach_
Factsheet_Provide_integrated_services_and_
multilevel_interventions_with_Trans_Sex_
Workers 

Antão, J., Teles, S., Andresen, M., Lopes, E., 
Oliveira, M., Fernandes, N., Pimentel, F., (2020). 
Tudo aos Direitos: Avaliação de um Programa 
de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos em Casas de Acolhimento, Da 
Investigação às Práticas, 10(2), 26 - 49.

Gomes, J., Antão, J., Pimentel, F. (2020). Manual 
de processos participativos e de gestão 
democrática. Work in Progress. APDES. 
Retrieved from: https://apdes.pt/wp-content/
uploads/2019/07/Manual-de-Processos-
Participativos-e-de-Gestão-Democrática-5.pdf

Gomes, J., Antão, J., Pimentel, F. (2020). Manual 
de gestão de vida e carreira. Work in Progress. 
APDES. Retrieved from: https://apdes.pt/
wp-content/uploads/2019/07/Manual-de-
Formação-Gestão-de-Vida-e-Carreira.pdf

Pimentel, F., Antão, J. (2020). 
Cábula para ser feliz todos os dias. Edições 
APDES: Vila Nova de Gaia. Retrieved from: 
https://issuu.com/gisapdes/docs/af_cabula_
para_ser_mais_feliz_sem_miras?fbclid=IwAR07
ltDs0vdQo8zD4YfEQY68vob90y9qUiueEXUu15-
G6nj-NWYLbV4lS24

Pimentel, F., Antão, J., Gomes, J., Homem, M., 
Gaspar, F., Gaspar, J. Rodrigues, S., Cunha, A., 
Semedo, C. (2020). Recomendações nacionais: 
processo de autonomia em jovens com 
experiência de acolhimento. OUTogether - 
Promoting Children’s Autonomy on Alternative 
Care. APDES. Retrievied from: https://
outogether.org/wp-content/uploads/2020/08/
Transnational-Recommendations_
compressed-1.pdf

Pimentel, F., Antão, J., Gomes, J., Gaspar, F., 
Gaspar, J. Rodrigues, S., Belamaric, I., Dimitrova, 
P. Miharija, M., Bogdan, V., Cunha, A., Dias, I. 
Makvic, K., Mihaylova, M., Semedo, C. (2020). 
Transnational recommendations on good 
practices and transferable working methods 
for leaving care. Retrievied from: https://apdes.
pt/wp-content/uploads/2019/02/Transnational-
Recommendations_compressed.pdf

Machado, P.F. (2020). A experiência da equipa 
PortoG. In Associação para o Planeamento 
da Família, Observatório do Tráfico de Seres 
Humanos. Os possíveis impactos da Covid-19 
no Tráfico de Seres Humanos: 5 Redes, 
Encontros, Webinários. Lisboa: APF, TSH. 
pp. 77-82. ISBN 978-972-8291-44-0 (versão 
eletrónica).

Miharija, M., Bićanić, D., Brajković, L., Šimek, T., 
Vučer, A., Pimentel, F., Antão, J. (2020). Step 
Up - Programa de promoção de autonomia 
para jovens em acolhimento – Guia para 
profissionais. OUTogether - Promoting 
Children’s Autonomy on Alternative Care. 
APDES. Retrievied from: https://outogether.org/
wp-content/uploads/2020/01/StepUP_v6-1-2.
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CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS 
E OUTROS EVENTOS

R3 - 9 março 2020; Reunião com SICAD Lisboa, 
para a criação do Fórum Nacional de RRMD

Intervenção na rádio TSF – Joana Vilares R3_RRMD 
e COVID; https://bityli.com/9cU8Zn

Artigo Revista Dependências - Tuberculose e RRMD_
Joana Vilares; https://bityli.com/79vTYO

Artigo de opinião Pedro Frias e Joana Vilares- Pessoas 
em Situação de Sem-abrigo e Covid 19: https://
apdes.pt/pt/gva_event/covid-19-sem-abrigo/

Campanha Support Dont Punish- Artigo opinião 
Apoie não Puna GIRUGaia/Catarina Lameira (junho 
2020); https://bityli.com/VW2hw3

Joana Vilares, Oradora no Encontro Nacional De 
Profissionais dos CAD organizado pelo SICAD 

Mesa CAD e COVID19; 
https://bityli.com/xJMYfe

Dia Mundial da Hepatites (julho 2020) 
- Redes sociais e Unidade móvel

Dia Mundial de sensibilização para a Overdose 
(agosto 2020) - Redes sociais e Unidade móvel

Dia da Naloxona (julho 2020) - Redes sociais e 
Unidade móvel

Faculdade de Criminologia - Joana Vilares 
apresentação do modelo de Redução de 
Riscos e Minimização de Danos

Parceiros formais na implementação do Inquérito 
online europeu sobre consumos de drogas 
ilícitas e NPS’s; 

Intervenção Canal 11 – Joana Vilares RRMD e 
COVID; 

Questionário “EMCDDA: Impact of COVID-19 on 
people who use drugs and drug services in the 
European Union” do EMCDDA sobre o impacto 
da Covid nos PUD em abril de 2020

Coorganização e participação no debate “Sexo, 
drogas e saúde mental. A gestão de prazeres 
e riscos nas práticas de chemsex”, Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
(fev. 2020);

Participação nos “Debates Improváveis: 
legalização do trabalho sexual”, 
organizado pela JSD Gaia (fev. 2020);

Participação (com stand próprio) no ErosPorto 
2020 – Salão Erótico do Porto (mar. 2020);

Participação no Webinar “Tráfico de Seres 
Humanos para fins de exploração sexual: 
novos espaços e vulnerabilidades?”, 
organizado pela EME Norte (APF) (julho 2020).

Apresentação pública por vídeoconferência da 
pesquisa: UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO E 
CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM ANGOLA, 
22 outubro de 2020, https://bityli.com/7bvtM2

Machado, P. (2020). “Sobre a legalização do 
trabalho sexual” [comunicação a convite]. 
Debates Improváveis. 15 de fevereiro. 
Porto: JSD-PSD. 

Machado, P. (2020). “Diferenças entre o 
trabalho sexual e a exploração sexual/tráfico 
de pessoas” [comunicação a convite]. Ciclo de 
seminários “Tráfico de seres humanos para 
fins de exploração sexual: novos espaços 
e vulnerabilidades?”. 2 de julho. Lisboa: 
Associação para o Planeamento Familiar (APF). 

Diálogo com a Academia - Projeto Peer2Peer. 
8 de outubro de 2020.
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AÇÕES FORMATIVAS

Projeto Data Atividade 
Formativa

Certificação Local Público-Alvo Nº de 
participantes

SSEVET2 julho 
2020

Curso de Formação-Ação em 
Economia Social Solidária

Não Porto Formadores/as; 
Agentes de 
Economia Social 
Solidária

12

GIRUGaia janeiro 
2020

Formação sobre RRMD_
GIRUGaia 
destinada 
a voluntários

Não VN Gaia Voluntários/as 15

GIRUGaia outubro 
2020

Formação sobre princípios 
RRMD e metodologias de 
trabalho à equipa Técnica 
GIRUGaia

Não VN Gaia Equipa GIRUGaia 15

POWER janeiro e 
fevereiro 
2020

Sessões formativas sobre 
“Pessoas e contextos do 
trabalho sexual”

Não Braga Trabalhadores 
do sexo

10

POWER fevereiro 
de 2020

Constrangimentos associados 
ao exercício do 
trabalho sexual

Não Braga Trabalhadores 
do sexo

5

POWER fevereiro 
2020

Modelos de abordagem 
ao trabalho sexual e 
enquadramento legal

Não Braga Trabalhadores 
do sexo

8

Work in 
Progress

julho 
2020

Gestão de Vida e Carreira Sim VN Gaia Jovens em autonomia 
de vida

9

Work in 
Progress

julho 
2020

Processos Participativos e 
Gestão Democrática

Sim VN Gaia Grupo Informal 
Young Experts

7

Tulitati novembro 
2020

Covid-19 Não Bié Profissionais 
APDES

25

JUNTOS! outubro e 
novembro 
2020

Capacitação Institucional 
das Organizações Não 
Governamentais (ONG) para a 
Prevenção da COVID-19 

Não Bié e 
Luanda

Profissionais 115
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