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Assembleia-Geral APFertilidade

1. Apresentação e aprovação 

do plano de atividades e 

do orçamento para 2023;

2. Discussão de outros 

assuntos de interesse 

geral.



Assembleia-Geral APFertilidade

Programa 
de 

Atividades
para 
2023



Programa de Atividades 2023 - Ações

Criação de Branding

• Melhorar a imagem e conteúdos dos vários 

suportes de comunicação da APFertilidade, 

para uniformizar a identificação da IPSS

• Criação de novo folheto institucional, 

atualização gráfica da revista +Fertilidade, 

do Guia da Fertilidade e de newsletter

• Distribuição pelas unidades de apoio à 

fertilidade, e outras entidades da área, de 

informação institucional e educacional

Orçamento: 20.900 €



Programa de Atividades 2023 - Ações

Atualização Digital

• Prosseguir com melhoria do site da 

APFertilidade em termos gráficos, revisão de 

conteúdos, disponibilização de vídeos 

explicativos, espaço dedicado a FAQ, entre 

outros

• Pretende-se ainda que a consulta e 

navegação pelos conteúdos se torne mais 

intuitiva

Orçamento: 17.000 €



Programa de Atividades 2023 - Ações

Campanha Consignação de IRS

• Criação de vídeo para sensibilizar para a 

consignação de 0,5% do IRS – 5.000 €

Campanha apoio à natalidade

• Alertar para falta de apoios à natalidade, 

nomeadamente para pessoas com 

problemas de fertilidade que querem 

concretizar o seu projeto de parentalidade e 

não tem ajuda estatal – 20.000 €

Orçamento: 25.000 €



Programa de Atividades 2023 - Ações

Participação no 9.º Congresso Português 
de Medicina da Reprodução

• Possibilidade de participar no congresso 

anual da Sociedade Portuguesa de 

Medicina da Reprodução (SPMR), através 

da divulgação de informação sobre a 

atividade institucional e preocupações na 

área da fertilidade – 1.500 €

Participação na reunião anual da ESHRE

• Participar nos trabalhos que decorrem em 
Junho de 2023, na Dinamarca – 2.000 €

Orçamento: 3.500 €



Programa de Atividades 2023 - Iniciativas

Literacia em Saúde

• Projeto destinado a informar jovens sobre a 

saúde reprodutiva e a prevenção e 

preservação da fertilidade, com deslocação 

a estabelecimentos de ensino secundário e 

universitário

• Estabelecer parcerias institucionais, através 

dos ministérios da Educação e da Saúde, 

para sessões de esclarecimento, 

distribuição de folhetos e cartazes e 

exibição de vídeo educativo

Orçamento: 14.500 €



Programa de Atividades 2023 - Iniciativas

Apoio à investigação na área da 
fertilidade

• Criação de bolsa de fundos para apoiar 

estudos alargados sobre a situação da 

infertilidade em Portugal – 10.000 €

• Divulgação de resultados de forma a 

que haja dados estatísticos atualizados 

sobre quem sofre de problemas de 

fertilidade – 2.000 €

Orçamento: 12.000 €



Programa de Atividades 2023 - Iniciativas

Apoio psicológico

• Criação de grupo, de até 15 pessoas, para 

sessões de Mindfulness, sob a orientação 

de Ana Galhardo, psicóloga clinica e 

coordenadora da rede de apoio psicológico 

da APFertilidade – 1.700 €

• Continuação da realização de primeira 

consulta online gratuita para associados 

com quota regularizada – 4.800 €

Orçamento: 6.500 €



Programa de Atividades 2023 - Eventos

17.º Aniversário da APFertilidade
(20 de Maio)

• Realização de um evento de stand-up 

sobre (in)fertilidade ou de um concerto 

solidário para assinalar a data

Orçamento: 15.000 €



Assembleia-Geral APFertilidade

Orçamento 
para
2023



Orçamento APFertilidade 2023

DESPESAS DE GESTÃO VALOR ESTIMADO

Arrendamento 9.000 €

Seguros (AT) e instalações (sede) 500 €

Funcionárias 34.964 €

Formação 1.000 €

Água, luz, telecomunicações 1.350 €

Equipamento informático 1.380 €

Mobiliário e material de escritório 4.230 €

Correspondência 1.350 €

Representação/deslocações 6.500 €

Contabilidade 2.510 €

Apoio jurídico 1.000 €

Agência de Comunicação 16.400 €

TOTAL 80.184 €



Orçamento APFertilidade 2023

DESPESAS DE GESTÃO VALOR ESTIMADO

Atualização digital 17.000 €

Renovação de domínios e Linux 475 €

Sistema Primavera 485 €

Egói (mailing)                  386 €

Microsoft 365 110 €

Linktree 72 €

Zoom 107 €

Swonkie 125 €

WooCommerce Memberships 195 €

TOTAL 18.955 €



Orçamento APFertilidade 2023

AÇÃO / INICIATIVA / EVENTO VALOR ESTIMADO

Branding APFertilidade 20.900 €

Campanha Consignação de IRS 
Campanha Apoio à natalidade

25.000 €

Participação 9.º Congresso 
Português de Medicina da 
Reprodução + reunião ESHRE

3.500 €

Literacia em Saúde 14.500 €

Apoio a investigação da fertilidade 12.000 €

Apoio psicológico 6.500 €

17.º Aniversário da APFertilidade 15.000 €

TOTAL 97.400 €



Orçamento APFertilidade 2023

ORÇAMENTO

Despesas de gestão 80.184 €
18.955 €

Ações/Iniciativas/Eventos 97.400 € 

TOTAL 196.539€



Orçamento APFertilidade 2023

Orçamento 2023:
196.539 €

VOTAÇÃO



Assembleia-Geral APFertilidade

Discussão de 
assuntos de 

interesse 
geral



Assembleia-Geral APFertilidade

1. Balanço das atividades desenvolvidas durante 2022 e as que 

prosseguem em 2023.

2. Aumento do valor das quotas de inscrição e renovação de associados.





www.apfertilidade.org


