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Relatório de Actividades 2003 
 

 
Serve o presente relatório de actividades para descrever os projectos e iniciativas realizadas pela associação 
rede ex aequo do dia 5 de Abril do ano de 2003 ao dia 31 de Dezembro de 2003. Este relatório está 
estruturado por ordem alfabética e por ordem cronológica quando possível. 
 

1. Área de Apoio 
2. Área Cultural 
3. Área de Divulgação 
4. Área de Educação 
5. Área Político-Social 
6. Área Organizacional 
7. Área Social 
8. Projecto Descentrar da Associação ILGA Portugal 

 
Todos os projectos foram desenvolvidos pela direcção, por membros associados ou por membros registados no 
fórum da associação rede ex aequo. 
 
 
1. Área de Apoio 
 
i) Grupos Locais 
 
Estiverem em funcionamento pelo país com reuniões regulares 8 grupos de jovens locais da rede ex aequo nas 
seguintes cidades:  Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal. 
 
ii) Internet 

 
 Criação, manutenção e gestão de canais oficiais de IRC na rede PtNet de todos os grupos da 

associação e da própria associação 
 

 Desenvolvimento e actualização de conteúdos do site oficial da associação 
 
 Transferência com sucesso do site e fórum oficial da rede ex aequo para um novo servidor 

definitivo e de qualidade 
 

 Transferência dos conteúdos do fórum para um novo código mais eficiente em termos de uso de  
recursos do servidor de alojamento 

 
iii) Linha de Informação 
 
Manutenção e atendimento de chamadas para o número de telefone oficial da associação (96 878 18 41). 
 
 
2. Área  Cultural 
 
Manutenção da “rádio rede ex aequo”, uma rádio web criada no site Cotonete e que tem por temática o mundo 
LGBT. Mais informações em http://ex-aequo.web.pt/radio.html 
 
 
3. Área  de Divulgação 

 
i) Media 
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28 de Junho de 2003 – Publicação do jornal “Elgêbêtê” 
 
Publicação da primeira edição do jornal “Elgêbêtê, no qual a rede ex aequo é referido no colectivo 
promotor do mesmo. A rede ex aequo procedeu à distribuição deste documento pelos vários grupos locais 
da associação existentes no país. 
 
7 Julho 2003 – Programa “Sexto Sentido” na Sic Mulher – Homossexualidade no Feminino 
 
Presença em directo e em estúdio como convidada no programa “Sexto Sentido” da Sic Mulher 
apresentado por Ana Marques, da presidente da Direcção, Rita Paulos, em companhia com Fabíola 
Cardoso, presidente do Clube Safo, e a apresentadora/actriz/escritora Ana Zanatti. 
 
16 Setembro 2003 – Reportagem na TVI do 1º Acampamento de Verão da rede ex aequo 

 
Reportagem sobre o acampamento de verão para jovens LGBT da rede ex aequo no jornal da noite da TVI, 
a partir das 20h, tendo a associação sido representada em directo no estúdio pela sua Presidente da 
Direcção Rita Paulos e a sua Tesoureira Sara Martinho. 

 
15 Outubro 2003 – Participação no programa «Vidas Alternativas» da Voxx 

 
Participação de Pedro Gonçalves, um dos coordenadores do projecto da conferência na associação, no 
programa «Vidas Alternativas» da Voxx onde foram dadas informações sobre a co-organização da 
associação rede ex aequo da 17ª Conferência Anual da IGLYO a decorrer em Lisboa de 18 a 26 de Outubro 
bem como dos objectivos e propósitos da mesma. 

 
19 Outubro 2003 – Reportagem no Telejornal da RTP da sessão de abertura da 17ª Conferência Anual da 
IGLYO, Lisboa 

 
Reportagem da sessão de abertura da 17ª Conferência Anual da IGLYO que decorreu no Centro 
Comunitário Gay e Lésbico de Lisboa, e que foi apresentada no Telejornal da RTP, com a participação, por 
entrevista, de um representante da rede ex aequo, o Pedro Gonçalves. 
 
23 Outubro 2003 – Reportagem no Telejornal da RTP sobre o Evento de Visibilidade co-organizado pela 
rede ex aequo no âmbito da 17ª Conferência Anual da IGLYO, Lisboa 
 
Reportagem do Evento de Visibilidade, que decorreu na baixa de Lisboa, transmitida pela RTP, com a 
participação, por entrevista, de uma representante da direcção da rede ex aequo, a Sara Martinho. 

 
5 Novembro 2003 – Participação da rede ex aequo no programa «Maria Maria» da Voxx 

 
Participação da Presidente da Direcção Rita Paulos e da Tesoureira Sara Martinho no programa mensal 
«Maria Maria» na rádio Voxx, onde se abordou a associação rede ex aequo e os seus grupos locais, quais os 
seus objectivos e os seus projectos. 
 

ii) Produção de Materiais 
 

 
 Desenvolvimento dos trabalhos de edição da Brochura “Sermos Nós Própri@s” para jovens lésbicas, 

gays, bissexuais, transgéneros ou com dúvidas 
 
 Produção de uma faixa da associação a utilizar em marchas, nomeadamente na Marcha do Orgulho 

de Lisboa 
 

 Produção de 400 cópias de folhetos trípticos de folha A4 a preto e branco doadas à associação, com 
inclusão de dados sobre os projectos desenvolvidos pela mesma e informações sobre os grupos locais 
a funcionar. 

 
 Produção por dois associados em iniciativa própria e com aval da direcção da rede ex aequo de 200 t-

shirts da associação, t-shirts das quais aquelas que sobejarem quando o custo de produção for 
saldado reverterão para a associação e serão rendimento exclusivo da associação. 
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4. Área  de Educação 
 
Participação numa sessão de esclarecimento sobre a discriminação baseada na orientação sexual na Escola 
Secundária da Maia, Porto. 
 
 
5. Área  Político-Social 
 
i) Iniciativas 

 
1 Junho 2003 – Lançamento  da Campanha Digital Contra o Preconceito a LGBTs em Portugal 

 
Campanha Digital contra o Preconceito 

 
A rede ex aequo lançou uma campanha digital contra o preconceito a gays, lésbicas, bissexuais e 
transgéneros em Portugal. Esta campanha foi adaptada de uma campanha homónima lançada no Brasil 
em 2002. Esta campanha tem por função levar o utilizador da Internet não só a reflectir sobre o 
preconceito existente para com as pessoas LGBT, mas também a informá-lo sobre questões relacionadas 
com a população LGBT, combater a ignorância sobre a sua realidade, esclarecer dúvidas existentes, 
destruir estereótipos errados e preconceituosos que denigrem e deturpam a realidade da vivência destas 
pessoas, tantas vezes vítimas de uma homofobia social e institucional. Para alcançar estes objectivos 
criaram-se banners que contêm frases que pretendem levar o cibernauta não só a pensar sobre as 
mesmas e a reflectir sobre o preconceito existente para com as pessoas LGBT, mas também a clicar nos 
banners para acederem à página da campanha onde é possível encontrar respostas às suas questões e 
dúvidas sobre os assuntos de temática LGBT. O site da campanha digital contra o preconceito a gays, 
lésbicas, bissexuais e transgéneros em Portugal pode ser encontrado na seguinte morada de Internet: 
http://ex-aequo.web.pt/campanha/. 

 
1 Junho 2003 – Histórias de Coming Out de jovens LGBT portugueses 

 
Para melhor dar a conhecer a realidade da situação social dos jovens LGBT nacionais, a rede ex aequo 
decidiu aproveitar o “Mês do Orgulho Gay” e as comemorações que tiveram lugar dia 28 de Junho de 2003 
em Lisboa, para enviar aos meios de comunicação social histórias de «coming out» (ou seja, histórias de 
como assumiram a sua orientação sexual ou identidade de género) de quatro jovens portugueses com o 
intuito de tornar visível uma realidade tantas vezes ignorada, mas inexoravelmente real na sociedade 
portuguesa. Estas histórias verídicas acontecem um pouco por todo o país, todos os anos, e abrangem 
uma parte não desprezável dos jovens portugueses. 
 
28 Junho 2003 – Pride  2003 

 
A rede ex aequo organizou a vinda a Lisboa de membros da rede ex aequo e do fórum da rede ex aequo e 
de outros/as jovens interessados/as, no âmbito das comemorações dos acontecimentos de Stonewall de 
1969 em Nova Iorque, que têm sido comemorados anualmente em todo o mundo com a designação de 
Marcha de Orgulho Gay ou Pride. Para mais informações: http://ex-aequo.web.pt/pride2003.html.  
A rede ex aequo participou na marcha com uma faixa alusiva à associação e t-shirts da associação. Foi 
também organizado pelo grupo local (ex aequo lisboa) um jantar de convívio antes do Arraial Pride 2003. 
Por fim a rede ex aequo subscreveu o Manifesto da Semana do Orgulho, tendo a rede ex aequo sido 
convidada a ler esse mesmo manifesto no fim da Marcha do Orgulho, tendo isso efectivamente acontecido 
por intermédio de uma representante da associação, a coordenadora do grupo local de Évora, Aurora 
Ribeiro. 
 
23 Outubro 2003 – Evento de Visibilidade LGBT 

 
Os 35 participantes da conferência da IGLYO em Lisboa, jovens activistas vindos de várias partes do 
mundo, e variadas pessoas LGBT e simpatizantes protagonizaram um momento de visibilidade LGBT na 
Praça do Rossio, em Lisboa, através da presença da bandeira do arco-íris e de actividades lúdicas que 
implicavam a abordagem do tema da homossexualidade. Durante este evento, que foi co-organizado pela 
rede ex aequo, um grupo de jovens da conferência da IGLYO questionou  vários transeuntes sobre a sua 
posição em relação ao casamento civil de pessoas homossexuais e pediu assinaturas para uma petição 
fictícia a favor deste direito. Este pequeno evento teve cobertura da RTP.  
 

 
ii) Comunicados de Imprensa 
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4 Junho 2003 – Comunicado de Imprensa - Parentalidade e Adopção 
 
A associação rede ex aequo subscreveu um comunicado de imprensa de esclarecimento da posição 
comum de várias associações LGBT no que respeita à possibilidade adopção por parte de casais 
homossexuais como sejam Associação ILGA Portugal, @t. (Associação para o Estudo e Defesa dos Direitos 
à Identidade de Género), Clube Safo, #gayteenportugal, GOG (Grupo Oeste Gay), Não Te Prives (Grupo de 
Defesa dos Direitos Sexuais) e PortugalGay.PT. 

 
27 Outubro 2003 – Comunicado de Imprensa – Supremo Tribunal Incentiva Discriminação em Função da 
Orientação Sexual 
 
A associação rede ex aequo subscreveu um comunicado de imprensa que denuncia um acórdão do 
Supremo Tribunal sobre actos homossexuais entre adultos e adolescentes, como sendo insultuoso, 
ignorante e contrário às posições da OMS, a União Europeia e a comunidade científica., juntamente com a 
Associação ILGA Portugal, @t. (Associação para o Estudo e Defesa dos Direitos à Identidade de Género), 
Clube Safo, #gayteenportugal, GOG (Grupo Oeste Gay), Não Te Prives (Grupo de Defesa dos Direitos 
Sexuais) e PortugalGay.PT. 

 
iii) Participações  Institucionais 
 

18 - 26 Outubro 2003 – 17ª Conferência Anual da International Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Youth and Student Organisation (IGLYO) 

 
A rede ex aequo co-organizou e participou na conferência anual internacional que decorreu no Centro 
Comunitário Gay e Lésbico de Lisboa, com a participação de 35 jovens líderes LGBT de todo o mundo com 
idades compreendidas entre os 18 e 27 anos, sobre o tema "Orgulho no Activismo: Tornar os Direitos 
Humanos Visíveis” [Pride in Activism: Making Human Rights Visible] Dos 35 participantes faziam parte da 
Associação rede ex aequo 2 membros: Sara Martinho, membro da direcção, e Tiago Lopes, coordenador do 
grupo ex aequo porto. 
 
11 Novembro 2003 – Participação na reunião do Intergrupo de Direitos de Gays e Lésbicas 

 
O Parlamento Europeu, na reunião do Intergrupo de Direitos de Gays e Lésbicas, efectuou um convite à 
Associação ILGA-Portugal que em parceria com a Associação rede ex aequo participou na reunião do 
Intergrupo de Direitos de Gays e Lésbicas, por intermédio da Sara Martinho. Esta audiência, que contou 
com a participação de várias personalidades entre as quais a Comissária Europeia, Anna Diamantopoulou, 
teve por objectivo averiguar o que cada um dos países transpôs para a sua legislação, até àquela data, da 
Directiva 2000/78 sobre a não-discriminação no trabalho com base na orientação sexual. 
 

 
6. Área Organizacional 
 

5 Abril 2003 – Fundação da Associação rede ex aequo 
 

Primeira Assembleia Geral da Associação rede ex aequo para aprovação dos estatutos, eleição da direcção 
fundadora da associação, seguida da participação na Festa do Armário organizada em simultâneo com a 
Associação ILGA-Portugal. 
 
15 Setembro 2003 – Legalização da Associação rede ex aequo 
 
Data em que a Associação entrou em legalidade no Ministério Público de Lisboa tendo os seus estatutos 
sido arquivados por nada haver a apontar. 

 
 
7. Área  Social 

 
i) Encontros Nacionais 
 

12 Abril 2003 – Encontro Nacional no Porto 
 

Organização de eventos desportivos por parte de membros do grupo ex aequo porto e participantes do 
fórum, com presença de várias pessoas da associação e do fórum ex aequo. 
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3 Maio 2003 – Encontro Nacional em Coimbra 

 
Encontro que marcou a inauguração do grupo ex aequo coimbra, com a realização da 1ª reunião do grupo 
e participação em actividades culturais inseridas na Queima da Fitas de Coimbra.    

 
13 Julho 2003 – Encontro Nacional em Leiria 

 
Organização de várias actividades desportivas por parte da coordenação do grupo ex aequo leiria com 
participação de variados membros da associação e do fórum rede ex aequo. 

 
27 Julho 2003 – Encontro Nacional em Coimbra 

 
Organização de um pic-nic por parte da coordenação do grupo ex aequo coimbra, com participação de 
variados membros da associação e do fórum rede ex aequo. 

 
25 - 31 Agosto 2003 – 1º Acampamento de Verão para Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros e 
Simpatizantes 

 
Acampamento de Verão para jovens LGBT e simpatizantes dos 16 aos 30 anos, no Parque de Campismo 
da Ilha do Pessegueiro. Compareceram neste evento cerca de 23 jovens. 

 
14 Setembro 2003 – Encontro Nacional em Aveiro 

 
Encontro Nacional em Aveiro organizado pela coordenação do grupo ex aequo aveiro (piquenique na 
Gafanha da Nazaré). 

 
18 Outubro 2003 – Encontro Nacional em Lisboa 

 
Encontro Nacional em Lisboa (Parque das Nações) organizado por membros do fórum da rede ex aequo 
que vivem em Lisboa. 
 

ii) Outras Actividades 
 
5 Abril 2003 – Festa do Armário 
 
Festa no Centro Comunitário Gay e Lésbico de Lisboa de comemoração da fundação da rede ex aequo 
como associação. 

 
25 Outubro 2003 – Festa  de "Halloween" 

 
Festa "Halloween" no Centro Comunitário Gay e Lésbico da Lisboa, Rua S. Lázaro 88 (Martim Moniz), que 
foi em simultâneo a festa de despedida dos jovens participantes da conferência IGLYO. 

 
 
8. Projecto Descentrar da Associação ILGA Portugal 
 
O Projecto Descentrar contribuiu para a associação no âmbito dos seus objectivos e trabalhos com a: 
 

 Formação e criação de 6 novos grupos de jovens da associação, nomeadamente em Aveiro, 
Braga, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã e Lisboa. 

 
 Formação de novos coordenadores de grupos já existentes  

 
 Produção de 100 cartazes A3 a cores e 200 folhetos A5 a preto e branco para divulgação de 

cada grupo local 
 
 
 

A Direcção da rede ex aequo 


