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Relatório de Actividades 2004 
 

 
Serve o presente relatório de actividades para descrever os projectos e iniciativas realizadas pela 
associação rede ex aequo do dia 10 de Janeiro de 2004 ao dia 27 de Novembro de 2004. 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 Organizacional 
6. Área Político-Social 
7. Área das Relações Inter-Associativas 
8. Área Social 

 
Todos os projectos foram desenvolvidos pela direcção, por coordenadores dos grupos locais, por 
associados ou por membros registados no fórum da associação rede ex aequo, à excepção dos 
projectos referentes à colaboração inter-associativa que incluem intervenientes externos. 
 
 
 

1. Área de Apoio 
 
i) Brochura Informativa “Sermos Nós Própri@s” 
 
Desenvolvimento dos trabalhos de edição da Brochura “Sermos Nós Própri@s” para jovens lésbicas, 
gays, bissexuais, transgéneros ou com dúvidas, com a criação e aprovação do questionário de avaliação 
a aplicar em fase pré-impressão. 
 
ii) Grupos Locais 
 
Estiveram em funcionamento com reuniões regulares (duas vezes por mês) 8 grupos de jovens locais 
da rede ex aequo nas seguintes cidades: Aveiro, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Leiria, Lisboa e Porto. 
Para além destes grupos, estiveram em funcionamento até Julho de 2004 os grupos de Setúbal e 
Castelo Branco. 
 
iii) Internet 
 

 Desenvolvimento e actualização de conteúdos do site oficial da associação, incluindo a 
publicação das seguintes páginas: 

 
a. Celebridades LGBT 
b. Ciclo de Cinema LGBT 
c. Comunicados, Cartas Abertas e Petições 
d. Formação de Novos Grupos de Jovens Locais 
e. Lista de Psicoterapeutas com Abordagem Positiva 
f. Sessões de Esclarecimento nas Escolas 
g. Secção para Postais Virtuais no site da Campanha Digital Contra o Preconceito 
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 Actualização com sucesso do código do fórum oficial da rede ex aequo para uma versão 

mais recente; remodelação da estrutura dos sub-fóruns; e aprovação de novas regras de 
funcionamento a 22 de Fevereiro e a 10 de Outubro de 2004. 

 
 Manutenção do canal oficial de IRC da associação #ex-aequo na rede PtNet. 

 
iv) Linha de Informação 
 
Atendimento de chamadas para o número de telefone oficial da associação: 96 878 18 41. 
 
v) Lista de Psicoterapeutas 
 
Elaboração de uma lista de contactos de profissionais no país com abordagem positiva em relação às 
questões LGBT, publicação no site da associação e facilitação da informação sempre que solicitada à 
associação. 
 
 
 

2. Área Cultural 
 
i) Ciclo de Cinema LGBT 
 
A rede ex aequo realizou um Ciclo de Cinema intitulado “EU TU NÓS” no âmbito da Semana da 
Juventude da Câmara Municipal de Lisboa em 2004. Este Ciclo de Cinema ocorreu na Videoteca 
Municipal de Lisboa nos dia 26, 27 e 28 de Março com a exibição de 6 filmes dentro do tema “Assumir-
se a si próprio/a”. 
 
ii) ‘1ª Diversidade na Cidade’ em Aveiro 

 
Organização de 2 a 15 de Outubro de 2004 do Ciclo de Cinema da rede ex aequo “EU TU NÓS”, 
debates e exibição da exposição “Olhares (d)a Homossexualidade” da Associação ILGA Portugal, por 
parte do grupo de jovens local ex aequo aveiro, com a participação de vários membros da associação e 
do fórum rede ex aequo. 
 
iii) Rádio Ex Aequo 
 
Manutenção da “rádio rede ex aequo”, uma rádio web criada no site Cotonete que tem por temática o 
mundo LGBT. Mais informações em http://ex-aequo.web.pt/radio.html. 
 
 
 

3. Área de Divulgação 
 
i) Media 
 

28 Janeiro 2004 – Artigo no ‘Diário XXI’ sobre o grupo de jovens ex aequo covilhã 
 
Foi publicado um artigo de capa intitulado “Grupo de gays e lésbicas lutam contra o preconceito” 
pelo jornalista Rodolfo P. Silva no jornal Diário XXI. 

 
18 Fevereiro 2004 – Depoimento ao Jornal ‘Público’ sobre as declarações de Luís Villas-Boas 
 
Depoimento da Vice-Presidente da associação, Sara Martinho, sobre as declarações de Luís Villas-
Boas a propósito do tema da adopção por homossexuais, publicado no artigo “Declarações de Luís 
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Villas-Boas consideradas homofóbicas por associações ‘Gay’” de Catarina Gomes na edição do 
Público de 18 de Fevereiro de 2004. 
 
10 Março 2004 – Entrevista “Jovens gays, lésbicas e transgêneros portugueses” para o Portal GLX 
 
Entrevista à Presidente da associação, Rita Paulos, por Renato Andrade para o Portal GLX 
(www.glx.com.br) intitulado “Jovens gays, lésbicas e transgêneros portugueses - Conheça o trabalho 
da rede ex aequo”. Esta entrevista foi também publicada no site Athos GLS (www.athosgls.com.br). 
 
20 Março 2004 – Reportagem “Construir a Diferença” na TVI 
 
Participação da associação nesta reportagem da jornalista Eduarda Quaresma sobre a juventude 
homossexual, exibida no Jornal da Noite, através de entrevista à Presidente Rita Paulos e à Vice-
Presidente Sara Martinho. Alguns membros/sócios da rede ex aequo também deram entrevista, em 
anonimato, para a mesma reportagem. 
 
30 Março 2004 – Artigo sobre a Homossexualidade em Coimbra no jornal Académico ‘A Cabra’  
 
Participação através de entrevista dos coordenadores do grupo de jovens local ex aequo coimbra, 
Carolina Motta e Sérgio Carvalho, para o artigo de Bruno Fernandes, com destaque de primeira 
página, intitulado “Coimbra: um arco-íris a preto e branco”, nas páginas 12 e 13 na edição nº 111 
do Ano XIII de 30 Março de 2004. 
 
4 Abril 2004 – Grande Reportagem SIC/Visão “Homossexualidade na Adolescência” 
 
Participação da associação nesta reportagem da jornalista Susana Bastos com entrevista à Vice-
Presidente Sara Martinho e a alguns membros/sócios da rede ex aequo, no último caso em 
anonimato. Esta Reportagem foi exibida no final do Telejornal da SIC de 4 de Abril e posteriormente 
exibida novamente no canal SIC Notícias nos dias 11 e 12 de Agosto de 2004. 
 
18 Abril 2004 – Reportagem “Homossexualidade no Interior” na RTP1 
 
Reportagem sobre a temática da homossexualidade no interior do país e o grupo de jovens ex 
aequo covilhã e a associação rede ex aequo, exibida no Telejornal das 20h. Esta reportagem teve a 
participação de coordenadores do grupo de jovens local da Covilhã e de outros jovens da 
associação da Beira Interior.  
 
25 Junho 2004 – Publicação do nº 2 do jornal “Elgêbêtê” 
 
Publicação da segunda edição do jornal “Elgêbêtê, para a qual a rede ex aequo contribuiu com o 
artigo “Educação Sexual Sem Excepções” na página 8. A rede ex aequo procedeu à distribuição 
desta publicação pelos vários grupos locais da associação existentes no país. 
 
18 Julho 2004 – Artigo sobre a Conferência “Ser Voluntário” no Diário do Minho 
 
Publicação de um artigo intitulado “Associações desafiam bracarenses a participar mais no 
voluntariado” pelo jornalista Jorge Oliveira acerca da Conferência “Ser Voluntário”, no qual o 
coordenador do grupo local ex aequo braga, Paulo Monteiro, fala do voluntariado e da associação 
rede ex aequo. 
  
1 Agosto 2004 – História de ‘Coming Out’ no Jornal Lusitânia 
 
Publicação da história da Sofia na página 21 do jornal Lusitânia, O Mensal Português do Canadá, 
v.2 n2 de Agosto de 2004. Esta mesma história está publicada originalmente no site oficial da 
associação. 
 
30 Setembro 2004 – Artigos sobre a 1ª Diversidade na Cidade no Jornal ‘O Aveiro’ 
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Publicação de dois artigos, com destaque de primeira página, na página 8 pela jornalista Raquel 
Costa sobre a iniciativa “1ª Diversidade na Cidade” do grupo de jovens ex aequo aveiro intitulados 
“Aveiro | ‘1ª Diversidade na Cidade’ Desmistificar a Homossexualidade” e “Relato| Coordenadora 
local da ex aequo desvenda e experiência pessoal e fala da comunidade lésbica e gay de Aveiro”. 
 
1 Outubro 2004 – História de ‘Coming Out’ no Jornal Lusitânia 
 
Publicação da história do Pedro na página 24 do jornal Lusitânia, O Mensal Português do Canadá, 
v.2 n.4 de Agosto de 2004. Esta mesma história está publicada originalmente no site oficial da 
associação. 
 
2 Outubro 2004 – Artigo sobre a 1ª Diversidade na Cidade no Jornal ‘Diário de Aveiro’ 
 
Publicação de um artigo na página 3 do Diário de Aveiro sobre a iniciativa “1ª Diversidade na 
Cidade” do grupo de jovens ex aequo aveiro intitulado “1ª Diversidade na Cidade – Gays e Lésbicas 
encontram-se em Aveiro”. 

 
ii) Produção de Materiais 

 
 Produção de uma faixa para uso na Marcha do Orgulho de 2004 com a frase “Educar Sem 

Discriminar: Por uma Educação Sexual que fale de tod@s”; 
 

 Cartaz plastificado em tamanho A3 com o logotipo da associação para eventos de divulgação; 
 
 Produção de 150 cópias de folhetos trípticos de folha A4 a preto e branco da associação, 

contendo dados sobre os projectos desenvolvidos pela mesma e informações sobre os grupos 
locais a funcionar. 

 
 
 

4. Área de Educação 
 
i) Sessões de Esclarecimento em Estabelecimentos Escolares 
 

Participação da rede ex aequo em sessões de esclarecimento (ou outro tipo de iniciativas) 
desenvolvidas pela mesma nos seguintes estabelecimentos de ensino: 
 
23 Janeiro 2004 - Escola Secundária Nuno Gonçalves, Lisboa 
 
Sessão de Esclarecimento a alunos do 9º ano sobre a discriminação em função da orientação 
sexual pela Vice-Presidente Sara Martinho e o sócio Pedro Gonçalves. 
 
25 Março 2004 - Escola Secundária Gabriel Pereira, Évora 
 
Participação no debate “A Sexualidade dos Jovens” no âmbito da Semana da Sexualidade e das 
Artes pelo Vogal da Direcção António Ricardo. 
 
07 Maio 2004 - Escola Superior de Enfermagem Bissaya Barreto, Coimbra 
 
Participação, com palestra e dinâmica organizada pela equipa coordenadora do grupo ex aequo 
coimbra, na apresentação de um trabalho sobre homossexualidade. 
 

ii) Participação na Study Session da IGLYO 
 
Participação da associação, com dois representantes, Sara Martinho, Vice-Presidente, e Paulo 
Monteiro, coordenador do grupo local ex aequo braga, na Study Session da IGLYO (International 
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Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender Youth and Student Organisation) intitulada “LGBT Youth and the 
Media” no Centro Europeu de Estrasburgo em França entre os dias 14 e 21 de Março de 2004. 

 
 
 

5. Área Organizacional 
 
i) Geral 

 
10 Janeiro 2004 – Aprovação do Regulamento Interno 

 
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária do Regulamento Interno da associação, que 
complementa os seus estatutos, tendo entrado em vigor a partir dessa data. 
 
28 Janeiro 2004 – Estabelecimento de Contribuição Mensal para Sede 
 
Estabelecimento da contribuição mensal da associação nas contas do Centro Comunitário Gay e 
Lésbico de Lisboa à Associação ILGA Portugal por uso do mesmo como sede. 
 
9 Fevereiro 2004 – Publicação dos Estatutos em Diário da República 
 
Publicação dos estatuto da rede ex aequo no Diário da República, Série III, nº 33 de 9 de Fevereiro 
de 2004. 
 
22 Fevereiro 2004 – Alteração aos Estatutos em Assembleia Geral 
 
Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para alteração do nome da associação de 
modo a ficar em concordância total com o nome registado no Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas, exigência para obter o Número de Identificação de Pessoa Colectiva. A nova versão dos 
estatutos foi aprovada e entrou em vigor a partir desta data. 
 
6 Março 2004 – Entrega de Inscrição no RNAJ 
 
Entrega da ficha de inscrição da associação no Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ) do 
Instituto Português de Juventude (IPJ). 
 
25 Maio 2004 – Publicação dos Novos Estatutos em Diário da República 
 
Publicação da nova versão dos estatutos da associação rede ex aequo no Diário da República, série 
III, n.º112, 2º Suplemento de 25 de Maio de 2004. 
 
17 Junho 2004 – Aquisição de Personalidade Jurídica 
 
Conclusão do processo de Aquisição de Personalidade Jurídica com a obtenção do Número de 
Identificação de Pessoa Colectiva. 

 
10 Novembro 2004 – Aprovação da Inscrição no RNAJ 
 
Aprovação pela Comissão de Acompanhamento do IPJ da inscrição da rede ex aequo no RNAJ. 

 
 

ii) Grupos Locais 
 

10 Janeiro 2004 – Início de Actividades do Grupo Local na Covilhã 
 
O grupo de jovens ex aequo covilhã inicia oficialmente as suas actividades. 
 
11 Janeiro 2004 – Início de Actividades do Grupo Local em Castelo Branco 
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O grupo de jovens ex aequo castelo branco inicia oficialmente as suas actividades. 

 
16 Janeiro 2004 – Sala para Reuniões do Grupo Local em Évora 
 
Início das reuniões do grupo de jovens ex aequo évora num novo espaço: Videoteca da Delegação 
Regional do Instituto Português da Juventude em Évora. 
 
07 Fevereiro 2004 – Instituição de Relatório Mensal dos Grupos Locais 
 
Criação de formulário para envio de relatórios mensais de actividades dos grupos de jovens locais 
da associação para registo e acompanhamento pela direcção do desenvolvimento das actividades 
locais. 

 
24 Abril 2004 – Sala para Reuniões do Grupo Local na Covilhã 
 
Início das reuniões do grupo de jovens ex aequo covilhã num novo espaço: Associação Académica 
da Universidade da Beira Interior (AAUBI). 
 
15 Julho 2004 – Extinção dos Grupos de Jovens em Setúbal e em Castelo Branco 
 
Os grupos de jovens locais em Setúbal e em Castelo Branco são extintos por ausência de actividade 
e condições para sua remodelação/renovação. 

 
16 e 17 Outubro 2004 - Acção de Formação de Fundadores/Coordenadores de Grupos de Jovens 
Locais 
 
Organização da 1ª Acção de Formação da associação (após conclusão do Projecto Descentrar) em 
Coimbra. Participaram cerca de 20 jovens, elementos coordenadores ou potenciais coordenadores 
das seguintes cidades: Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria e Porto. A acção durou 2 dias tendo o primeiro 
dia de trabalhos ocorrido na Delegação Regional do IPJ em Coimbra e o segundo no Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 
 
23 Outubro 2004 – Sala para Reuniões do Grupo Local no Porto 
 
Início das reuniões do grupo de jovens ex aequo porto num novo espaço: Espaço T – Associação 
para Apoio à Integração Social e Comunitária. 
 
25 Novembro 2004 – Sala para Reuniões do Grupo Local em Coimbra 
 
Início das reuniões do grupo de jovens ex aequo coimbra num novo espaço: Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra. 

 
 
 

6. Área Político-Social 
 
i) Iniciativas 

 
26 Junho 2004 – Marcha do Orgulho e Arraial Pride 2004 

 
A rede ex aequo colaborou no âmbito da Rede Arco-Íris na preparação e organização da Marcha do 
Orgulho de 2004, tendo ficado com a secção amarela cujo tema era a Educação Sexual. A rede ex 
aequo participou na marcha com a faixa alusiva à associação, com uma faixa amarela com a frase 
“Educar Sem Discriminar: Por uma Educação Sexual que fale de tod@s”, cartazes e t-shirts 
amarelas. A rede ex aequo também contribuiu na produção escrita do manifesto da marcha de 
2004.  
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28 Julho 2004 – Lançamento dos Postais Virtuais da Campanha Digital Contra o Preconceito a 
LGBTs  

 
Após concurso público para desenho gráfico de postais no âmbito de quatro temas (Definições, 
Diversidade, Mitos e Visibilidade), foi lançada a secção de Postais Virtuais da Campanha Digital 
Contra o Preconceito. O conceito desta nova secção visa possibilitar o envio de postais, com 
mensagens contra o preconceito a pessoas LGBT, a amigos, familiares e conhecidos. A morada 
oficial da secção é http://ex-aequo.web.pt/postais. 

 
ii) Comunicados de Imprensa 

 
28 Janeiro 2004 – Carta Aberta ao Presidente da CML: Caso do Desalojamento da Liliana  
 
Carta enviada pela associação com um apelo para que a Câmara Municipal de Lisboa tomasse 
acções para que a situação de sem-abrigo da Liliana e a sua companheira não se perpetuasse, por 
serem duas jovens sem meios financeiros suficientes, nem possibilidade para ter outro tipo de 
alojamento, se não aquele que a Câmara tornasse disponível, como fez a outros habitantes no 
Bairro da Cruz Vermelha que foram também desalojados de suas casas. A CML não reconhecia a 
Liliana e sua companheira como um agregado familiar e usou essa justificação, entre outras, para 
negar realojamento às mesmas. 
 
20 Março 2004 – Comunicado da Juventude LGBT sobre a Resolução da ONU sobre a Orientação 
Sexual e a Identidade de Género 
 
Comunicado redigido e subscrito pela rede ex aequo em parceria com outras associações e grupos 
de jovens LGBT do mundo durante a sua participação na Study Session da IGLYO (International Gay, 
Lesbian, Bisexual, Transgender Youth and Student Organisation) confirmando a sua subscrição da 
Resolução sobre Orientação Sexual e Direitos Humanos proposta pela delegação brasileira à 
Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos.  

 
 
 

7. Área das Relações Inter-Associativas 
 
i) Grupos e Associações LGBT 
 

14 Fevereiro 2004 – Colóquio da Não Te Prives “Em Busca do Sentidos...” 
 
Participação da Presidente, Rita Paulos, como palestrante no Colóquio “Em Busca dos Sentidos, 
Sexismo e Homofobia” da associação Não Te Prives na Casa Municipal da Cultura de Coimbra com 
a comunicação “A Luta Contra a Homofobia: Construção de Redes e Descentralização de Recursos 
com Vista ao Apoio Social à Juventude LGBT”. 
 
26 Junho 2004 – Arraial Pride da Associação ILGA Portugal em Lisboa 
 
Participação da associação com banca no Arraial Pride organizado pela Associação ILGA Portugal. 
 
23 Junho 2004 – 1º Encontro sobre ‘Visibilidade Virtual’ em Lisboa 
 
Organização do 1º Encontro sobre ‘Visibilidade Virtual” no Centro Comunitário Gay e Lésbico de 
Lisboa com as associações ILGA Portugal e Não Te Prives. 
 
5 Novembro 2004 – 2º Encontro sobre ‘Visibilidade Virtual’ em Coimbra 
 
Organização do 2º Encontro sobre ‘Visibilidade Virtual” na Casa Municipal da Cultura de Coimbra 
com as associações ILGA Portugal e Não Te Prives. 
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ii) Grupos e Associações não-LGBT 

 
2 e 3 Abril 2004 – Festa do 5º Aniversário do Bloco de Esquerda 
 
Participação com banca na festa do 5º aniversário do Bloco de Esquerda no Pavilhão Terlis nas 
Docas de Alcântara em Lisboa. 
 
29 Maio 2004 – ‘Living Library’ da APAV no Festival Rock in Rio in Lisboa 
 
Participação na iniciativa ‘Living Library’ da APAV (Associação de Apoio à Vítima) no Festival Rock 
in Rio Lisboa, que consistiu na presença de livros vivos, ou seja, pessoas associadas a estereótipos 
e preconceitos, às quais era possível consultar como um livro. Estiveram presentes da associação 
rede ex aequo a sua Presidente, Rita Paulos, e a Vice-Presidente, Sara Martinho. 
 
6 Junho 2004 – ‘Encontro Aberto ao Humanismo’ em Lisboa 
 
Participação com banca no “Encontro Aberto ao Humanismo” do Movimento Humanista na Praça 
da Figueira em Lisboa. 
 
17 Julho 2004 – Conferência “Ser Voluntário” em Braga 
 
Iniciativa desenvolvida no Espaço do ProjectoBragaTempo pelo Movimento Humanista em parceria 
com o grupo de jovens local da rede ex aequo em Braga, Olho Vivo e Tin.Bra, com o objectivo de 
reflectir sobre o trabalho de voluntariado. 
 
23 Novembro 2004 – Conferência “Sexualidade na Saúde” na Universidade Lusíada do Porto 
 
Participação da associação através da Vice-Presidente, Sara Martinho, como palestrante na 
conferência “Sexualidade na Saúde” da Associação Académica da Universidade Lusíada com a 
comunicação “Sexualidade na Saúde: A Juventude Lésbica e Gay”. 

 
 
 

8. Área Social 
 
i) Acampamento de Verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 

 
Organização do 2º Acampamento de Verão da associação para jovens LGBT e simpatizantes dos 
16 aos 30 anos, de 22 a 29 de Agosto de 2004, no Parque de Campismo da Ilha do Pessegueiro. 
Participaram neste acampamento cerca de 30 jovens de todo o país. 

 
ii) Encontros Nacionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 
 

20 Março 2004 – Encontro Nacional em Aveiro  
 
Organização de um rally fotográfico por parte da equipa coordenadora do grupo ex aequo aveiro, 
com participação de vários membros da associação e do fórum rede ex aequo. 

 
17 Abril 2004 – Encontro Nacional na Covilhã 
 
Organização de várias actividades, incluindo visita à Serra da Estrela, por parte da equipa 
coordenadora do grupo ex aequo covilhã com participação de vários membros da associação e do 
fórum rede ex aequo. 

 
8 Maio 2004 – Encontro Nacional Multi-Actividades no Porto 
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Organização de várias actividades incluindo visita às caves do vinho do Porto, por parte da equipa 
coordenadora do grupo ex aequo porto, dirigidas a membros de grupos ex aequo, sócios da rede 
ex aequo, participantes do fórum ex aequo e pessoas que se identificam com os objectivos da 
associação. 
 
26 Junho 2004 – Encontro Nacional em Lisboa: Marcha Nacional do Orgulho LGBT 2004 
 
A rede ex aequo organizou a vinda de membros da rede ex aequo e do fórum da rede ex aequo e 
de outros/as jovens interessados/as a este evento em Lisboa. Foi organizado pelo grupo local ex 
aequo lisboa um jantar de convívio antes do Arraial Pride 2004. No arraial, a associação esteve 
presente através de uma banca informativa. 
 
11 e 12 Setembro 2004 – Encontro Nacional em Évora: 1º Fim-de-Semana ex aequo évora 
 
Organização de um acampamento selvagem junto ao Alqueva por parte do grupo ex aequo évora, 
com a participação de vários membros da associação e do fórum rede ex aequo. 

 
ii) Outras Actividades 

 
7 Fevereiro 2004 – Jantar do 2º Aniversário do Fórum da rede ex aequo 
 
Organização de um jantar de convívio em Lisboa para comemoração do 2º aniversário de existência 
do fórum de Internet da rede ex aequo. 
 
10 Abril 2004 – Jantar e Festa do 1º Aniversário da rede ex aequo 
 
Organização de um jantar de convívio num restaurante em Lisboa e de uma festa na sede da 
associação no Centro Comunitário Gay e Lésbico de Lisboa. 
 
29 Outubro 2004 – Festa Halloween em Aveiro 
 
Organização de uma Festa Halloween na Praia da Barra pelo grupo de jovens local ex aequo aveiro. 
 

 
 

A Direcção da rede ex aequo 


