
É uma patologia e, também por isso, tem 
implícito um peso social e económico. A Clini-
mer – Coimbra Fertility Center está vocacio-
nada para estudar e tratar estes casos e apre-
senta agora um objetivo mais ambicioso, 
explicar aos mais jovens como evitar a 
doença.   

“Educar para a fertilidade” é a designação do 
projeto que está a ser apresentado às várias 
escolas da região centro do país e que tem 
como objetivo último sensibilizar os jovens 
dos 6.º, 9.º e 12.º anos para as atitudes e com-
portamentos de risco para a saúde reproduti-
va. As atividades começam por explicar o 
mecanismo biológico reprodutivo, bem como 
os fatores que podem implicar infertilidade, 
ao mesmo tempo que se cria uma oportunida-
de para ajudar os jovens a desenvolver com-
petências que lhes permitam fazer escolhas 
informadas e seguras. A população escolar 
�icará apta a reconhecer os fatores de risco 

Há comportamentos de risco que, anos mais tarde, põem em causa a saúde reproduti-
va e é isto mesmo que o Coimbra Fertility Center anda a explicar, de escola em escola. 

“Educar para a fertilidade” é o nome do projeto que sensibiliza a população escolar 
para a infertilidade

Saúde reprodutiva explicada

que, anos mais tarde, poderão implicar numa 
incapacidade para a reprodução.   

Em paralelo e, especi�icamente para os alunos 
do 12.º ano, é proporcionada uma visita ao 
laboratório de Procriação Medicamente 
Assistida (PMA) do Coimbra Fertility Center, 
permitindo visualizar a gestão de todo o 
processo e as diferentes técnicas usadas em 
PMA, criando-se uma oportunidade real da 
compreensão dos conceitos explicados nas 
abordagens programáticas das disciplinas de 
Ciências Naturais e Biologia. 

A marca Clinimer – Coimbra Fertility Center é 
responsável pela problemática da Infertilida-
de e Reprodução no Centro Cirúrgico de 
Coimbra e as escolas interessadas em receber 
este projeto devem enviar um email para 
clinimer@gmail.com 
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