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Porquê o Sem Tabus?
Caro(a) colega,

A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento das pessoas. Independentemente da po-
tencialidade reprodutiva, a busca do prazer consiste numa necessidade fundamental dos seres huma-
nos. Nesse sentido, a sexualidade é entendida como inerente, que se manifesta desde o momento do 
nascimento até à morte.

Uma vez que é construída ao longo da vida, a sexualidade encontra-se necessariamente marcada pela 
história, cultura, ciência, religião assim como pelos afetos e sentimentos, expressando-se então com 
singularidade em cada sujeito. 

Se, por um lado, sexo é expressão biológica que define um conjunto de características anatómicas e 
funcionais, a sexualidade é, de forma bem mais ampla, expressão cultural. Cada Sociedade cria con-
juntos de regras que constituem parâmetros fundamentais para o comportamento sexual de cada 
indivíduo, daí a importância da educação da Sociedade.

Este projeto surge da necessidade e pertinência dessa mesma educação da sociedade. Muitas proble-
máticas se enquadram ainda neste contexto, desde a elevada prevalência das Infeções Sexualmente 
Transmissíveis, que cruza o âmbito da Saúde Pública, até à Violência doméstica, problema que não 
conhece barreiras socioculturais.

Por isto tudo, surge o Sem Tabus. 

Contamos contigo: vem connosco educar para erradicar!

Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva

da Associação Nacional de Estudantes de Medicinaa
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QUERER AGIR
Identificar o problema

Ponto de partida
 » Introdução ao Sem Tabus;

Sexualidade, Sem Tabus
 » Impacto dos fatores de risco;
 » Adequação da prática clínica numa abordagem preventiva;

Sessão de Motivação

Capacitação

SABER AGIR
Adquirir e 

experimentar novos 
conhecimentos e 

boas práticas

Violência no Namoro
 » Formas de violência e implicações na vida da vítima;
 » Agir contra a violência nas relações.

Orientação Sexual
 » Conceitos e Preconceitos;
 » Sociedade e Saúde.

Identidade de Género
 » Conceitos e Preconceitos;
 » Sociedade e Saúde.

HIV e outras ISTs
 » Vias de Transmissão e Prevenção;
 » Sinais e Sintomas e Detenção.

Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva
 » A sexualidade na saúde;
 » Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.

Métodos Contraceptivos
 » Planeamento Familiar
 » Métodos Disponíveis.

Educação Baseada em Teatro
 » Aprendizagem de técnicas de ensino;
 » Estratégias adaptadas à Educação Sexual
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AGIR!
Criar uma estratégia 

de intervenção

Agir pela sexualidade segura nos jovens
 » Oportunidades e pertinência
 » Introdução à Bolsa de Monitores e Fase II

Trainings
 » Comunicação;
 » Educação por Pares.

Estratégia de Intervenção
 » Trabalho de Grupo
 » Wrapping Up



Agenda
SÁBADO

8h30-9h00 Check-In
9h00-9h30 Sessão de Abertura: Introdução ao Projeto

9h30-11h00 Sexualidade, sem tabus
11h00-11h30 Coffee Break
11h30-12h30 Violência no Namoro
12h30-14h00 Almoço
14h00 - 15h30 Orientação Sexual
15h30 - 17h00 Identidade de Género
17h00 - 17h20 Coffee Break
17h20 - 19h00 HIV e ISTs
19h00 - 21h00 Jantar
21h00 - 22h00 Educação Baseada em Teatro
22h00 - 23h00 Motivação

DOMINGO
9h00-10h30 Sexualidade

10h30-11h00 Coffee Break
11h00-12h30 Métodos Contraceptivos
12h30-14h00 Almoço
14h00-14h30 Agir pela Sexualidade Segura nos Jovens
14h30-15h30 Comunicação
15h30-17h00 Educação por Pares
17h00-17h30 Coffee Break

17h30-19h00
Trabalho de grupo

Wrapping Up
19h00-19h30 Sessão de Encerramento
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