
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lista proponente à Direção 

2016 



Plano de Atividades 
 
A lista proponente à Direção da rede ex aequo, propõe o seguinte plano de atividades para o ano de 

2016: 
 

Organização 
 
Tesouraria e financiamento 
• Gestão responsável da área financeira da associação 

• Procura de patrocínios junto a empresas e instituições, entre outras 
• Organização de campanhas de donativos, jantares e festas de angariação de fundos 

• Estabelecimento de contactos com entidades financiadoras 
• Continuação da venda, assim como de criação, de material oficial da associação. 
• Disponibilização da loja ex aequo online. 
 
 

Intervenção pública 
• Aumentar a participação política da associação 
• Representar a associação em atos públicos e nos meios de comunicação social 
 
 
 

Comunicação 
 
Grupo de trabalho Imagem e Multimédia 
• Manutenção e expansão do grupo de trabalho 
• Produção e realização de cartazes e vídeos para divulgar os eventos e projetos da associação 
 

Campanhas e materiais de divulgação 
• Revisão dos materiais da associação, principalmente, no que toca à identidade e expressão de género 

e à intersexualidade 
• Distribuição dos diversos folhetos e brochuras produzidos pela associação 
• Impressão e distribuição de uma brochura sobre transexualidade 
• Produção de merchandising 
 

Website 
• Melhoramento e actualização contínuos da estrutura e dos conteúdos do website 
• Manutenção e dinamização do fórum 

• Reformulação do website 
 
 

Redes Sociais 
• Reforço e dinamização da presença da rede ex aequo nas redes sociais (facebook, twitter, tumblr, 

youtube) 
• Manutenção das Newsletters periódicas com atividades da associação, pedidos de divulgação, 

passatempos e outras informações relevantes 
 
 
 

Voluntári@s 
 
Bolsa de Voluntári@s 
• Coordenação da Bolsa de voluntári@s assegurada pela Direção 
• Lançamento de chamadas para voluntári@s para os Grupos de Trabalho e para colaborações pontuais 
• Realização de momentos de convívio e troca de experiências entre voluntári@s 

 
 
 



Educação 
 
Projeto Educação LGBTI 
• Agendamento e dinamização de sessões de esclarecimento em escolas do ensino básico, do 
  ensino secundário e do ensino superior no país, e outras entidades 
• Distribuição de materiais: 
 - Distribuição das brochuras Perguntas e Respostas sobre Orientação Sexual e Identidade de 
   Género 
 - Distribuição da brochura Educar para a Diversidade: Um Guia para Professores sobre Orientação 
   Sexual e Identidade de Género 
 - Distribuição da brochura Sermos nós própri@s especialmente para os gabinetes de apoio ao aluno 

• Reformulação das fichas de avaliação para alun@s 
• Divulgação ativa do Projeto Educação LGBTI junto das escolas pela bolsa de voluntári@s e 
  Orador@s 
• Realização de ações de troca de experiências entre orador@s do projeto de educação, e criação de 

plataformas de discussão (p.ex. google hangouts) 
• Divulgação do vídeo de apresentação do projeto educação LGBTI 
• Conclusão e distribuição do Manual de Oradores 
• Continuação da Campanha dos Padrinhos e Madrinhas do Projeto de Educação LGBTI 
• Reformulação da brochura Perguntas e Respostas sobre Orientação Sexual e Identidade de 

   Género 

 
 

Observatório de Educação 
• Elaboração de um Carimbo da Diversidade e de uma Carta de Compromisso de Inclusão para as 

instituições de ensino 
• Reformulação do formulário do Observatório de Educação, acrescentando questões sobre Educação 

Sexual a serem levadas a cada sessão de esclarecimentos do Projeto Educação LGBTI 
• Divulgação ativa do Observatório de Educação junto das escolas pela bolsa de oradores e voluntários, 

divulgação on-line, e através de sessões do Projeto de Educação 
• Receção e tratamento das queixas recebidas para apresentação ao Ministério de Educação, entidades 

ligadas à Educação e meios de comunicação social no final do ano de 2016 
 
 

Projeto Inclusão 
• Divulgação e continuação das ações de formação para profissionais que trabalhem com jovens 
• Distribuição de cartazes contra o bullying homofóbico em estabelecimentos do ensino básico, secundário 

e superior, bem como noutros espaços comunitários 
• Continuação da afixação de mupis em várias cidades do país 
• Distribuição de folhetos com dados de um estudo acerca do bullying homofóbico em Portugal 
 

 

Iniciativa das Gay & Straight Alliances 
• Adaptação de materiais e Kits para implementação de grupos “G&S Alliances” 
• Público-alvo: jovens em Escolas Secundárias e Universidades 
• Estabelecimento de contactos com Associações de Estudantes para disseminação dos materiais criados e 

divulgação do projeto 
• Disponibilização on-line dos materiais criados 

 
 

Conferência Escolas Inclusivas 
• Organização de um evento com diversos agentes escolares e educativos para apresentação e discussão 

das estratégias educativas para a inclusão 
• Público alvo: professores, diretores de escolas, psicólogos, associações de pais e associações de 

estudantes de escolas secundárias e de ensino superior 
• Objetivo: dar formação e partilha de boas práticas sobre questões de sexualidade, identidade e 

expressão de género, promover sessões do projeto Educação e criação de G&S alliances, criar redes de 
profissionais de Educação sensíveis a questões LGBT. 

• Estabelecimento de contactos com agentes escolares 
 
 
 
 



 

Apoio 
 
Listas de apoio 
• Atualização das bases de dados de lista de Psicólogos e Psicoterapeutas e Ginecologistas 
• Criação de listas de Urologistas, de equipas Multidisciplinares de Apoio à Transexualidade 
• Revisão e atualização da lista de números de Apoio 
• Revisão e atualização da lista de ligações úteis LGBT e não-LGBT 
 

Pedidos de apoio 
• Encaminhamento dos pedidos de apoio psicológico para organizações parceiras 
• Encaminhamento de pedidos de acolhimento para organizações parceiras 
 

Grupos Locais 
• Manutenção da realização de reuniões regulares dos grupos locais 
• Estímulo à cooperação e comunicação entre diferentes grupos locais 
• Incentivo ao trabalho local da associação nomeadamente através de parcerias e ações com 

organizações de âmbito local 
• Incentivo ao pro-activismo e autonomia dos grupos locais e das equipas de coordenação 
• Incentivo ao envolvimento dos membros na realização das atividades 
• Investimento na manutenção e motivação dos grupos locais existentes, através duma maior proximidade 

entre a Direção da rede ex aequo e os voluntários dos grupos locais 
• Fomentar a criação ou reabertura de grupos locais (em particular no interior do país) 
• Realização de pelo menos uma atividade de troca de experiências entre coordenadores locais, e 

criação de plataformas de discussão 
• Reuniões periódicas com as equipas de coordenação, pelo menos uma vez por mês 
 
 
 

Formação 
 
Formações de Coordenadores, Oradores e Voluntári@s 
• Realização de duas escolas ex aequo que agrupem a formação de todos estes intervenientes 

 
 

Eventos 
 
12º Ciclo de Cinema LGBTI 
• Exibição de filmes e condução de debates ligados à juventude LGBTI onde existam grupos locais da 

associação e estes estejam dispostos a criar as condições necessárias (p.ex. Lisboa e Coimbra). 
 

13º Aniversário da rede ex aequo & Encontro de Jovens LGBT e Simpatizantes 
• Realização conjunta do 13º aniversário da rede ex aequo e do Encontro de Jovens LGBTI e 

simpatizantes 
• Celebração e promoção do trabalho desenvolvido pela rede ex aequo com associad@s e não 

associad@s 
 

Dia Mundial da Luta contra a Homofobia e Transfobia 
• Participação em iniciativas nacionais e internacionais 
• Organização da ação de Abraços Grátis em Lisboa 
• Colaboração de acordo com a disponiblidade dos meios noutras iniciativas 
• Incentivo da participação dos grupos locais em actividades nas próprias cidades 
 

Comemorações do Orgulho LGBT 
• Participação e apoio, sempre que haja meios disponíveis, em celebrações e manifestações do Orgulho 

LGBT em várias cidades do país 
 

14º Acampamento de verão 
• Reformulação e concretização do programa de atividades do acampamento de verão com jovens LGBTI 

e simpatizantes. 



 

4º Encontro de Jovens Trans 
• Realização do 4º Encontro de Jovens Trans 
• Criação de expertise em questões Trans 
 

5º Encontro Nacional de Associados 
• Realização do 5º Encontro de Associados da rede ex aequo para aproximação do trabalho da 

associação com associad@s e a promoção de discussão e partilha sobre o funcionamento da associação 
 

Celebração de efemérides do movimento LGBTI 
• Celebração ao longo do ano de datas marcantes como por exemplo: Visibilidade Transgénero, da 

Celebração da Bissexualidade, etc. 
 
 
 

Média 
 
Grupo de trabalho Média 
• Criação do grupo de trabalho Média para coordenar o trabalho da associação nesta área 
• Organização dos Prémios ex aequo 2016 
• Realização de formação para profissionais e estudantes de comunicação social 
 
 
 

HIV+ não é menos 
Grupo de trabalho HIV+ não é menos 
• Criação do grupo de trabalho para coordenar o trabalho da associação nesta área 
• Conceção de uma brochura sobre HIV (Sexo positivo) 
• Realização de uma experiencia social (em Lisboa, Porto, Leiria, Setúbal, Faro, Portalegre, Guarda e 

Madeira) sobre a PPE 
• Escrita e divulgação do relatório sobre o funcionamento da PPE em Portugal 
 
 

 
 

Desporto 
 
Contra a discriminação no desporto 
• Estabelecimento de contactos e parcerias com várias organizações e grupos 
• Participação em eventos relativos ao tema 
• Promoção e divulgação do trabalho da rede ex aequo em eventos desportivos e junto de equipas e 

grupos desportivos 
 

Fare Network 
• Colaboração em atividades da Fare Network 
• Divulgação da Fare Network através dos canais da associação 
 

4º Torneio contra a Discriminação 
• Organização do 4º Torneio contra a Discriminação 
• Estabelecimento de redes de contactos com equipas e grupos desportivos através da 
realização do torneio 
 

Desporto para tod@s 
• Apoio à dinamização de encontros desportivos entre os membros da associação através dos 
Grupos Locais 

 
 
 
 



Relações Inter – associativas 
 
Grupo de trabalho das Relações Inter-associativas (GRIA) 
• Manutenção do grupo de trabalho das Relações Inter-associativas (GRIA) com a inclusão dos membros 

da direcção, dos coordenadores locais e voluntári@s residentes em diferentes pontos do país 
• Formação de novos membros, integrada na formação de voluntári@s da escola ex aequo 
• Continuação da participação no trabalho desenvolvido no Conselho Nacional de Juventude 
• Participação na implementação dos Conselhos Regionais de Juventude 
• Adesão e participação nos Conselhos Municipais de Juventude nas cidades com Grupos Locais 
• Continuação e aprofundamento do trabalho no Fórum dos Direitos das Crianças e Jovens 
• Desenvolvimento do trabalho da rede ex aequo no conselho consultivo da Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (CiG) 
• Cooperacão com associações e grupos LGBTI 

• Aprofundamento das relações internacionais da Associação, incluíndo a participação na IGLYO 
(International Gay, Lesbian, Bisexual, Trans and Queer Youth and Student Organization) 

• Cooperação com associações de estudantes universitários e outras organizações e instituições 
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