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Relatório de Actividades 2006 
 

 

Serve o presente relatório de actividades para descrever os projectos e iniciativas 

realizadas pela associação rede ex aequo do dia 19 de Novembro de 2005 ao dia 8 de 

Dezembro de 2006. 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” 

 

A Brochura “Sermos Nós Própri@s” para jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros ou 

com dúvidas, foi impressa em Dezembro de 2005 (5000 exemplares) com o apoio de 

Instituto Português da Juventude, Alert Fund for Youth Activities e Alto Comissariado para 

a Saúde - Ministério da Saúde. A mesma brochura foi colocada online a 24 de Janeiro 

de 2006 para consulta e impressão dos interessados.  

 

ii) Grupos Locais 

 

Estiveram em funcionamento com reuniões regulares (duas vezes por mês, excepto o 

grupo de Bragança que se reunia mensalmente) 9 grupos de jovens locais da rede ex 

aequo nas seguintes cidades: Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, 

Lisboa e Porto. O grupo de jovens local em Bragança esteve em actividade a partir de 

22 de Novembro de 2005 e foi extinto, após período regulamentar, a 1 de Novembro de 

2006, dada a inexistência de uma equipa candidata à coordenação do mesmo. 

Também a 1 de Novembro o grupo da Covilhã cessou as actividades, findo o prazo 

regulamentar para recepção de candidaturas de uma nova equipa coordenadora. 
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 iii) Internet 

 

 Desenvolvimento e actualização de conteúdos do site oficial da associação, 

incluindo a publicação das seguintes novas páginas/ferramentas: 

 

a. Comunicados, Cartas Abertas e Petições 

b. Lista de psicoterapeutas 

c. Lista de ginecologistas gay friendly (em preparação) 

d. Buscador no Site 

e. Prémios Média 

f. Projecto Educação: brochuras online 

g. Observatório da Educação e respectivo relatório 

 

 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 

 

Actualização da lista de contactos de profissionais com abordagem positiva em 

relação às questões LGBT, publicação no site da associação e facilitação da 

informação sempre que solicitada à associação. 

 

vi) Lista de Ginecologistas 

 

Está em fase final de pré-publicação uma lista de profissionais na área da ginecologia 

recomendados à associação por terem uma abordagem correcta e profissional 

perante a homo e bissexualidade feminina, para que as interessadas possam com 

segurança dar todas os dados sobre si, sem restrições, ao/à seu/sua médica nesta área. 

 

vii) Lista de Números de Apoio 

 

Actualização no site e fórum da associação de uma lista completa de números de 

apoio, desde apoio à homossexualidade, VIH/SIDA, violência, depressão, entre outros. 

 

 

2. Área Cultural 
 

i) Ciclo de Cinema LGBT 

A rede ex aequo realizou o seu 3º Ciclo de Cinema LGBT no âmbito da Semana da 

Juventude da Câmara Municipal de Lisboa em 2006. Este Ciclo de Cinema ocorreu na 

Videoteca Municipal de Lisboa nos dias 30 e 31 de Março e 1 e 2 de Abril com a 

exibição de 6 filmes sobre a juventude LGBT. Esta iniciativa tem por objectivo sensibilizar 

os jovens portugueses para as questões da homossexualidade, bissexualidade e 

trangenderismo. Estiveram presentes entre 50 e 70 pessoas por cada sessão. 
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ii) Concurso de Postais sobre Transgenderismo - Campanha Digital Contra o Preconceito 

a LGBTs 

Foi lançado o 3º Concurso de Design Gráfico para a produção de postais virtuais a 

adicionar na secção de Postais da sua Campanha Digital Contra o Preconceito a 

Lésbicas, Gays,  Bissexuais e Transgéneros em http://www.ex-aequo.web.pt/postais de 

25 de Maio a 23 de Junho. Através desta campanha digital pretendeu-se destruir 

preconceitos relativamente a pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transgéneras.  

iii) Concurso de Fotografia “Estamos Aqui!” 

 

O grupo ex aequo évora promoveu entre Março e Maio de 2006 um concurso a nível 

nacional solicitando a todos membros da associação fotografias originais de temática 

LGBT tendo como pano de fundo as paisagens das cidades anfitriãs dos grupos da rede 

ex aequo. Pretende-se que esta exposição, tal como o princípio de sensibilização das 

mentalidades que a sustenta, seja itinerante. A primeira exibição pública destas fotos 

ocorreu no “3º diversidade na cidade”, em Aveiro. 

 

iv) „3º diversidade na cidade‟ em Aveiro 

 

Organização de 1 a 15 de Outubro de 2006 de um Ciclo de Cinema LGBT; de uma 

exposição de fotografia com temática LGBT (organizada pelo grupo ex aequo évora, 

contando com a participação de vários membros dos grupos locais no âmbito do 

concurso “Estamos Aqui!”) e uma sessão de educação para a saúde (incluindo a 

divulgação de um panfleto informativo) da responsabilidade do grupo ex aequo aveiro. 

Locais do evento: livraria “O Navio de Espelhos”; “Associação Cultural Mercado Negro”; 

loja “Aveiro Meu Amor”. 

 

v) 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.  

 

vi) Ciclo de Cinema LGBT "Sermos Nós Próprios" na Covilhã 

 

Decorreu de 8 a 12 Maio o primeiro ciclo de cinema de sensibilização para as questões 

LGBT na cidade da Covilhã, uma organização ex aequo covilhã. Local: Cinubiteca da 

Universidade da Beira Interior. 

 

vii) Ciclo de Cinema LGBT em Coimbra 

O grupo ex aequo coimbra promoveu de 20 a 24 de Novembro no Mini-Auditório da 

Associação Académica de Coimbra um ciclo de cinema composto por 5 filmes. Esta 

iniciativa visa sensibilizar os jovens da região para as questões da homossexualidade, 

bissexualidade e trangenderismo. Estiveram presentes cerca de 120 jovens ao longo do 

ciclo. 

 

3. Área de Divulgação 
 

i) Media 

http://www.ex-aequo.web.pt/postais
http://ex-aequo.web.pt/radio.html
http://ex-aequo.web.pt/radio.html
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6 Fevereiro 2006 –  Projecto Educação divulgado pela LUSA: “Comunicado de 

Imprensa: Lançamento das Brochuras do Projecto Educação LGBT e do Observatório 

de Educação da rede ex aequo” 

 

A principal agência noticiosa de Portugal, a Agência LUSA, publica o comunicado 

da associação sobre o lançamento das brochuras do Projecto Educação dedica 

um artigo ao lançamento de brochuras do Projecto Educação na sua edição de 6 

de Fevereiro. 

 

6 Fevereiro 2006 – Entrevista a Rita Paulos, no “Fórum Mulheres” da TSF 

 

A propósito do lançamento das brochuras do Projecto Educação e do Observatório 

da Educação, a presidente da associação, Rita Paulos, foi convidada a participar 

na TSF a 9 de Fevereiro de 2006, num programa “Fórum Mulheres” com o tema “A 

Juventude Homossexual”. 

 

6 Fevereiro 2006 – Artigo “Associação Rede Ex Aequo envia textos sobre 

homossexualidade para as escolas” no jornal Público 

 

A jornalista Bárbara Wong redigiu um artigo sobre o lançamento das brochuras do 

Projecto Educação, com declarações de Rita Paulos, presidente da associação. 

 

9 Fevereiro 2006 – Entrevista para o Rádio Clube Português 

 

Peça noticiosa sobre o Projecto Educação LGBT e o Observatório de Educação, 

com declarações da presidente da direcção, Rita Paulos, sobre estas iniciativas e a 

juventude LGBT em geral. 

 

14 Fevereiro 2006 - Notícia na Rádio da Covilhã 

 

A Tesoureira da associação, Sandra Santos, concedeu uma entrevista sobre as 

particularidades que os jovens LGBT enfrentam no Dia dos Namorados. 

 

29 Fevereiro 2006 –  Artigo “Jovens homossexuais pensam mais no suicídio” no 

Portugal Diário 

 

O artigo “Jovens homossexuais pensam mais no suicídio”, com declarações de Sara 

Martinho, membro da associação, a propósito do Projecto Educação da rede ex 

aequo - associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT) 

(interpretada no artigo erradamente  como “Associação de Jovens Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Transgéneros (LGBT) foi notícia no diário digital Portugal Diário: 

http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?div_id=291&id=645076.  

 

29 Fevereiro 2006 – “Discriminação devido à orientação sexual leva jovens a tentar 

suicídio” notícia no site da RTP  

 

A rede ex aequo e os seus projectos (Projecto Educação, Observatório da 

Educação”) foram notícia no site da RTP, com declarações de Sara Martinho, 

membro da associação: http://www.rtp.pt/index.php?article=222563&visual=16.   

 

24 Março 2006 –  Divulgação do 3º Ciclo de Cinema LGBT na revista XIS  

 

http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?div_id=291&id=645076
http://www.rtp.pt/index.php?article=222563&visual=16
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Divulgação do ciclo de cinema, com inclusão de versão digital em tamnho menor 

do cartaz do ciclo. 

 

27 Março 2006 – 3º Ciclo de Cinema LGBT divulgado no site da Câmara Municipal de 

Lisboa 

 

Divulgação do Ciclo de Cinema da rede ex aequo no site da CML: http://www.cm-

lisboa.pt/?id_item=11456&id_categoria=12. A iniciativa que se integra na Semana 

da Juventude da CML, tem por objectivo sensibilizar os jovens portugueses para as 

questões da homossexualidade, bissexualidade e trangenderismo. 

 

29 Março 2006 – Artigo sobre o 3º Ciclo de Cinema LGBT no Destak 

 

Artigo de divulgação do 3º Ciclo de Cinema da rede ex aequo no maior jornal 

diário do país, o Destak. 

 

30 Março 2006 – Artigo no Público “Ciclo de Cinema gay e lésbico começa hoje 

com seis filmes em cartaz” 

 

Artigo sobre o 3º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo, iniciativa que pretende 

chamar a atenção para problemas concretos com que se depara a juventude 

LGBT, ao nível da autoconscencialização, da escola, da família e dos amigos.  

(Fonte LUSA) 

 

30 Março 2006 – Artigo no Jornal de Notícias “Ciclo de cinema dedicado à 

orientação sexual” 

 

Artigo sobre o 3º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo. Jorge Santos, Vice-

Presidente da associação, referiu nas suas declarações que “este é apenas um dos 

vários projectos da associação para sensibilizar a sociedade e ajudar os jovens a 

assumir a sua orientação sexual numa comunidade que ainda os discrimina.” 

 

30 Março 2006 – Artigo no site da RTP “Ciclo de cinema gay e lésbico começa hoje 

em Lisboa” 

 

Artigo sobre o 3º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo. (Fonte LUSA) 

 

11 Maio 2006 – rede ex aequo presente n‟”A Revolta dos Pastéis de Nata” da 2: 

 

Rita Paulos, Presidente da Direcção, foi uma das convidadas a intervir no programa 

“A Revolta dos Pastéis de Nata” subordinado ao tema “Homossexualidade”.  

 

Julho de 2006 – Artigo na revista Activa sobre adopção por homossexuais 

 

Artigo na pág. 52 da revista Activa, edição de Julho de 2006, abordando o tema da 

adopção por homossexuais com entrevistas a representantes da rede ex aequo, 

Sara Martinho e Rita Paulos. 

 

Agosto 2006 – “4º Acampamento de Verão” no Guia do Lazer do jornal “Público” 

 

Divulgação do 4º Acampamento de Verão da associação rede ex aequo. 

 

http://www.cm-lisboa.pt/?id_item=11456&id_categoria=12
http://www.cm-lisboa.pt/?id_item=11456&id_categoria=12
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28 Setembro 2006 – Notícia no site “Rede Associativa” sobre o Relatório do 

Observatório da Educação 

 

Comunicado sobre o lançamento do relatório do Observatório da Educação 

publicado online. Mais informação: http://www.redeassociativa.org. 

 

29 Setembro 2006 – Observatório da Educação foi notícia de capa no Destak 

“Homofobia nas escolas está a levar os jovens ao desespero” 

 

Artigo na edição nº 543 do diário Destak sobre os resultados compilados em forma 

de relatório relativos ao Observatório da Educação. Este relatório foi entregue à 

Ministra da Educação. Artigo com declarações do Vice-Presidente da Associação, 

Jorge Santos. 

 

5 Outubro 2006 – „3ª Diversidade na Cidade‟ no jornal Diário de Aveiro 

 

Entrevista sobre o grupo ex aequo aveiro e o evento no 3º diversidade na cidade, 

com declarações dos coordenadores do grupo ex aequo aveiro publicada a 5 de 

Outubro de 2006. 

 

 

4. Área de Educação 
 

i) Projecto Educação LGBT 

 

 Contacto com todos os estabelecimentos escolares públicos do 3º Ciclo do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário, via e-mail com a divulgação, em 

simultâneo, do Observatório da Educação; 

 Distribuição da brochura para alunos “Perguntas e Respostas sobre Orientação 

Sexual e Identidade de Género” (10.000 exemplares) ao longo de 2006; 

 Distribuição da brochura para professores “Educar para a Diversidade: Um Guia 

para Professores sobre Orientação Sexual e Identidade de Género” ao longo de 

2006. 

 

ii) Debates em Estabelecimentos de Ensino 

 

Participação da rede ex aequo numa sessão de esclarecimento desenvolvida pela 

mesma nos seguintes estabelecimentos de ensino: 

 

8 de Junho de 2006 - Escola Secundária de Loulé no Algarve 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenderismo, realizado 

pelos oradores do Projecto Educação e sócios Sofia Gameiro e Filipe Silva, para um 

público de aproximadamente 45 pessoas, entre elas alunos de duas turmas do 10º 

ano e professores. 

 

23 de Junho de 2006 – Escola EB 2,3/S Padre José Agostinho Rodrigues, 

agrupamento de escolas de Alter do Chão – Portalegre 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenderismo, realizado 

pelos oradores do Projecto Educação a Presidente Rita Paulos e a sócia Paula 

http://www.redeassociativa.org/
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Antunes, para um público de aproximadamente 40 pessoas, entre elas pais, 

professores, funcionários e responsáveis do estabelecimento de ensino.  

 

iii) Observatório da Educação 

 

O formulário online do Observatório de Educação, que permitiu a apresentação de 

queixas sobre situações de homofobia e transfobia no espaço escolar, resultou num 

relatório apresentado à Ministra da Educação, 24 de Setembro de 2006, aquando da 

participação no Fórum de Educação para a Cidadania. Efectou-se Contacto com 

todos os estabelecimentos escolares públicos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário, via e-mail com a divulgação do relatório do Observatório da Educação.  

 

iv) Fórum de Educação para a Cidadania 

 

A rede ex aequo, está representada neste fórum, iniciativa do Ministério da Educação, 

pela Presidente da Direcção, Rita Paulos. Esta iniciativa inter-associativa visa a 

apresentação, pelo grupo de trabalho, de uma proposta concreta para a educação 

para a cidadania na escola, inclusive propostas concretas para as áreas de Formação 

Cívica e Área de Projecto. Encontram-se mais informações sobre esta iniciativa em 

http://www.cidadania-educacao.pt/. A associação tem intervindo no sentido dos 

temas da orientação sexual e identidade de género serem claramente incluídos. 

 

 

5. Área Organizacional 
 

i) Geral 

 

19 Novembro 2005 – Alterações no Regulamento Interno da Associação 

 

Alterações a determinados pontos do Regulamento Interno da Associação, 

aprovadas em Assembleia Geral. 

 

23 Dezembro 2005 – Candidatura ao PAAJ 2006 

 

Entrega da candidatura ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil (PAAJ) do 

Instituto Português da Juventude. 

 

9 Maio 2006 – Início de Pedidos de Sede para a rede ex aequo 

 

Iniciou-se nesta data uma série de contactos com várias entidades, nomeadamente 

a Câmara Municipal de Lisboa, mas não só, no sentido de angariar uma sede 

própria para a associação que preencha os requisitos necessários para um bom 

trabalho da associação, requisitos ausentes na situação actual. 

 

1 Junho 2006 – Pedido de Inscrição à Segurança Social como IPSS 

 

Foi entregue à Segurança Social a inscrição da rede ex aequo para ser IPSS (Instituto 

Particular de Solidariedade Social), juntamente com toda a documentação 

necessária. 

 

20 Outubro 2006 – Aquisição de Equipamento para Sede 

 

http://www.cidadania-educacao.pt/
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Conforme previsto no plano PAAJ para 2006, foi feita a aquisição de todo o material 

para mobilar de base a futura sede associação: material para reuniões e 

formações, assim como equipamento de escritório para zona de reuniões 

administrativas e executivas. 

 

20 Novembro 2006 – Apresentação do Plano Estratégico do Pelouro da Juventude da 

CML 

 

Presença da Rita Paulos e Sandra Santos, Presidente e Tesoureira da Direcção, 

respectivamente, na apresentação do novo plano estratégico da Câmara 

Municipal de Lisboa para a juventude a partir de 2007, no Auditório do Museu da 

República e Resistência. 

 

ii) Grupos Locais 

 

22 Novembro 2005 – Início de Actividades do Grupo Local em Bragança 

 

O grupo de jovens ex aequo bragança inicia oficialmente as suas actividades, com 

sala de reuniões na associação Ciber Centro (Mercado Municipal de Bragança, 

Forte de São João de Deus). À semelhança dos outros grupos de jovens da 

associação espalhados pelo país, pretende apoiar a juventude LGBT da região, 

bem como educar as mentalidades. 

 

5 e 6 Maio 2006 - Acção de Formação de Fundadores/Coordenadores de Grupos de 

Jovens Locais 

 

Organização da 4ª Acção de Formação da associação (após conclusão do 

Projecto Descentrar) em Lisboa. Participaram 9 jovens, elementos coordenadores ou 

potenciais coordenadores das seguintes cidades: Aveiro, Braga, Bragança. 

Coimbra, Covilhã, Évora e Lisboa. A acção durou 2 dias e teve lugar no Auditório da 

Pousada da Juventude, IPJ, em Moscavide, Parque das Nações. 

 

2 Outubro 2006 – Início de Período de Inactividade do Grupo Local na Covilhã 

 

Estabelecida a abertura de candidaturas de novos voluntários à coordenação do 

grupo local, após extinção da coordenação em funções por motivos de 

indisponibilidade geográfica/temporal. 

 

3 Outubro 2006 – Início de Período de Inactividade do Grupo Local em Bragança 

 

Estabelecida a abertura de candidaturas de novos voluntários à coordenação do 

grupo local, após extinção da coordenação em funções por motivos de 

indisponibilidade geográfica/temporal. 

 

Setembro e Outubro 2006 – Eleições para Equipas Coordenadoras dos Grupos Locais 

 

Conforme indicações regulamentares procederam-se às novas eleições das 

equipas de coordenadores: Aveiro a 20 de Setembro (lista A eleita); Braga a 23 de 

Setembro (lista A eleita); Coimbra a 27 de Setembro (lista A eleita); Évora a 6 de 

Setembro (lista A eleita); Faro a 26 de Setembro (lista A eleita); Lisboa a 23 de 

Setembro (lista A eleita) e Porto a 23 de Setembro (lista A eleita). Não ocorreram 

eleições em Bragança e na Covilhã por inexistência de coordenadores locais. 
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1 Novembro 2005 – Extinção dos Grupos de Jovens em Bragança e na Covilhã 

 

Os grupos de jovens locais de Bragança e da Covilhã são extintos por ausência de 

actividade e condições para a sua remodelação/renovação. 

 

3 a 5 Novembro 2006 - Acção de Formação de Fundadores/Coordenadores de 

Grupos de Jovens Locais 

 

Organização da 5ª Acção de Formação da associação (após conclusão do 

Projecto Descentrar) em Ovar. Participaram 20 jovens, elementos coordenadores ou 

potenciais coordenadores das seguintes cidades: Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa e 

Porto. A acção durou 3 dias e decorreu na Pousada da Juventude de Ovar. Esta 

formação incluiu uma nova estrutura de formação, com novas estratégias e 

conteúdos. A mesma foi baseada nos novos conteúdos da 3ª edição do Manual de 

Coordenadores cuja versão pré-final foi apresentada aos formandos. 

 

19 Novembro 2006 – Publicação da 3ª Edição do Manual de Coordenadores 

 

Publicação online e em papel da versão final da 3ª edição do “Manual de 

Coordenadores de Grupos de Jovens LGBT” da rede ex aequo, edição que trouxe 

uma revisão profunda e uma melhoria muito significativa dos conteúdos para a 

formação dos coordenadores do grupos locais da associação. Entre as novidades 

encontra-se um capítulo novo exclusivamente com técnicas de facilitação e 

actividades pré-preparadas a aplicar durante as reuniões dos grupos locais: quebra-

gelos e dezenas de actividades temáticas divididas em quinze sub-secções 

temáticas.  

 

23 Novembro 2006 – Criação da figura do Consultor do Grupo Local 

 

Os grupos locais podem a partir desta data contar com o apoio de um ex-membro 

coordenador do grupo com o perfil adequado para a resolução de dúvidas e 

problemas relacionados com o funcionamento do grupo local. 

 

iii) Produção de Materiais para Angariação de Fundos 

 

Produção de novas T-shirts oficiais da rede ex aequo 

 

A 9 de Junho de 2006 são lançadas as novas versões das t-shirts oficiais da rede ex 

aequo com mais modelos e mais cores. 

 

 

6. Área Político-Social 
 

i) Iniciativas 

 

23 Novembro 2005 – E-mail de Protesto contra artigos discriminatórios, racistas e 

incitadores de violência publicados no Diário do Minho enviado à Alta Autoridade 

para a Comunicação Social (AACS) 

 

Dois membros da associação, Paulo Monteiro (Secretário da Direcção) e Sandra 

Andrade denunciaram e elaboram um e-mail de protesto para ser enviado, por 

qualquer pessoa, ao director do jornal Diário do Minho para assinalar a 
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preocupação perante os artigos "Manifestação em Braga contra gay's e pedófilos" 

e "Braga é considerada capital do sexo pelos Nacionalistas" publicados por este 

jornal. O protesto seguiu para a AACS que em reunião plenária deliberou que os 

artigos “não só padecem duma indesculpável falta de rigor informativo” e apontam 

a “forma acrítica como [o jornal] divulgou as posições dos grupos fascistas e neo-

nazis”. 

 

31 Março 2006 – Comunicado Desagrado pelo Hino Homofóbico da Galp no Mundial 

de 2006 

 

Missiva elaborada por uma associada da rede ex aequo, Sara Martinho, com vista a 

ser divulgada junto da população condenando a homofobia presente no hino que 

a Galp criou para o Mundial de 2006. 

 

19 Julho 2006 – Lançamento de Novos Postais Virtuais da Campanha Digital Contra o 

Preconceito a LGBTs  

 

Após concurso público para desenho gráfico de postais no âmbito dos temas da 

orientação sexual e da identidade de género foram adicionados novos postais na 

secção de Postais Virtuais da Campanha Digital Contra o Preconceito. A morada 

oficial da secção é http://ex-aequo.web.pt/postais.  

 

8 Dezembro 2006 -  2º Prémios Média da rede ex aequo 

 

Organização pelo segundo ano dos Prémios Média, cerimónia que visa distinguir 

personalidades ligadas às artes e ao espectáculo que através do seu trabalho 

tenham demonstrado uma abordagem positiva face aos jovens LGBT. Data: 8 de 

Dezembro de 2006 no IPJ do Parque das Nações. 

 

ii) Comunicados de Imprensa 

 

7 Fevereiro 2006 - Lançamento das Brochuras do Projecto Educação LGBT e do 

Observatório de Educação 

 

Anúncio público do lançamento das brochuras do Projecto Educação LGBT. 

 

24 Fevereiro 2006 – Comunicado: Morte violenta de Transexual no Porto 

 

Comunicado da Direcção da rede ex aequo manifestando a indignação perante o 

brutal homicídio da transexual Gisberta por um grupo de jovens no Porto. Este 

comunicado relembra a grave ausência da implementação de uma lei contra 

crimes de ódio por motivos transfóbicos e homofóbicos e ausência da identidade 

de género no artigo 13º da Constituição. 

 

1 Agosto 2006 – Comunicado: Quanto vale uma vida transexual em Portugal? 

 

A rede ex aequo, a par de outras associações e colectivos, subscreveu este 

comunicado que apelava à inclusão da identidade de género na Constituição na 

sequência dos desenvolvimentos sobre o apuramento de responsabilidades no 

assassinato de Gisberta. 

 

27 Setembro 2006 - Relatório sobre Homofobia e Transfobia nas Escolas em Portugal 

http://ex-aequo.web.pt/postais
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Anúncio público da publicação do relatório sobre Homofobia e Transfobia nas 

Escolas em Portugal.  

 

 

7. Área das Relações Inter-Associativas 
 

i) Grupos e Associações LGBT 

 

8 Dezembro 2005 – Colóquio "Direitos Sexuais são Direitos Humanos: Educações, 

Linguagens, Espaços” em Coimbra 

 

Rita Paulos, Presidente da Direcção, foi convidada para falar do Projecto Educação 

LGBT num evento organizado pela não te prives – Grupo de Defesa dos Direitos 

Sexuais com o apoio do Instituto Português da Juventude e da Comissão Distrital de 

Luta Contra a Sida – Coimbra 

 

14 a 18 Dezembro 2005 - Participação na Reunião de Avaliação do Programa D-HRE 

do Conselho da Europa em Budapeste 

 

Participação da associação, através da Presidente da associação, Rita Paulos, na 

reunião de avaliação com coordenadores de projectos-piloto em educação para 

os direitos humanos (representando o Projecto Educação LGBT) no Centro Europeu 

da Juventude de Budapeste, na Hungria, entre os dias 14 e 18 de Dezembro de 

2005.  

Janeiro e Fevereiro 2006 - Recolha e entrega da petição pela igualdade no acesso 

ao casamento em conjunto com outras associações e colectivos LGBT 

Vários membros da rede ex aequo espalhados pelo país participam activamente 

na recolha de assinaturas por todo o país, nesta iniciativa promovida pela 

Associação ILGA Portugal. Foram no total recolhidas mais de 7000 assinaturas 

posteriormente entregues a 16 de Fevereiro de 2006 na Assembleia da República 

por várias organizações LGBT. 

24 Fevereiro 2006 – Vigília pela Gisberta 

 

Membros da associação estiveram presentes na vigília pela transexual Gisberta 

brutalmente assassinada num edifício abandonado da cidade do Porto. 

 

26 Fevereiro 2006 – Apelo à solidariedade para com a família da Gisberta 

 

Vários membros da associação rede ex aequo juntamente com as associações 

Abraço, GRIP e Panteras Rosa organizaram-se numa recolha de fundos com vista ao 

custeamento da transladação do corpo da Gisberta para o Brasil. Este apelo foi 

realizado junto dos bares do Porto e através da Internet. 

 

28 Fevereiro 2006 - Pedido de Acção - Transexual assassinada no Porto 

 

A rede ex aequo divulgou e pediu a divulgação junto dos seus membros de uma 

missiva de protesto pelo assassinato da Gisberta via e-mail junto de entidades 
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públicas nacionais e internacionais, alertando-as para a gravidade desta situação e 

exigindo uma tomada de acção das autoridades competentes. 

4 Março 2006 – Encontro: Teresa e Helena: Qual o papel da comunidade LGBT 

esbatido o impacto mediático?  

Rita Paulos, Presidente da Direcção, foi uma das promotoras da iniciativa que 

alertava para a necessidade de atenção para o caso Teresa e Helena, o primeiro 

casal de lésbicas a tentar contrair matrimónio em Portugal. Este encontro decorreu 

no Centro Comunitário Gay e Lésbico de Lisboa com o apoio de várias associações 

LGBT e não LGBT. 

8 de Junho 2006 - Acção Internacional pela Gisberta 

 

Integrando uma acção internacional conjunta, a rede ex aequo exibiu o 

documentário produzido pela TGEUnet e activistas portugueses em 2 cidades do 

país nesta semana: Porto (10 de Junho) e Braga (10 de Junho). Em Faro também iria 

ser exibido no dia 8 de Junho, mas os responsáveis pela distribuição do DVD em 

Portugal tiveram restrições que impediram a sua entrega atempadamente. Nesta 

data a rede ex aequo divulgou os primeiros vencedores do concurso de postais 

sobre transgenderismo (aqueles que enviaram propostas até dia 7 de Junho), 

inserido na campanha digital contra o preconceito a LGBT. 

 

24 Junho 2006 – Marcha do Orgulho 2006 

 

A rede ex aequo colaborou na divulgação da Marcha do Orgulho de 2006 e 

participou na marcha com a faixa alusiva à associação e com uma faixa amarela 

contendo a frase “Educar Sem Discriminar: Por uma Educação Sexual que fale de 

tod@s”. 

 

24 Junho 2006 – Arraial Pride da Associação ILGA Portugal em Lisboa 

 

Participação da associação com banca no Arraial Pride organizado pela 

Associação ILGA Portugal. 

 

28 Junho 2006- Debate-festa 'pride fest' 

 

As associações 'não te prives – Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais'  e 'rede ex 

aequo' organizaram no dia 28 de Junho, no Galeria-Bar Santa Clara, um debate-

festa intitulado 'pride fest'. Pretendeu-se assinalar a revolta de Stonewall Inn, na 

cidade de Nova Iorque, em 28 de Junho de 1969, protagonizada por um conjunto 

de lésbicas, gays e trangéneros que resistiram publicamente, pela primeira vez na 

história, à discriminação e à homofobia. O evento contou com a presença de Rita 

Paulos, Presidente da direcção da 'rede ex aequo' e Ana Cristina Santos, vice-

presidente da direcção da 'não te prives'. 

 

8 Julho 2006 – 1ª Marcha do Orgulho Gay na Cidade do Porto 

 

A organização, colaboração e participação de vários colectivos e 14 associações, 

incluindo a rede ex aequo, conduziu à primeira marcha reivindicativa do orgulho 

gay na cidade do Porto, contando com a presença de mais de 300 pessoas. 

Também neste dia as equipas coordenadoras do grupo ex aequo porto e do grupo 
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ex aequo braga organizaram na cidade invicta um encontro nacional dirigido 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. 

 

22 Julho 2006 - MIRA PRIDE 

 

Espectáculos, música, apresentação de associações, barraquinhas no primeiro 

evento do género em Mira organizado pelo grupo ex aequo coimbra e não te 

prives na discoteca VIP. 

 

25 Agosto 2006 – Debate sobre “União de facto ou Casamento?” no Acampamento 

de Verão da rede ex aequo 

 

A rede ex aequo contou com a dinamização de um debate sobre a União de 

Facto e o Casamento Gay em Portugal, pelo professor universitário e membro da 

associação ILGA Portugal, Paulo Côrte-Real, no dia 25 de Agosto, durante o 4º 

Acampamento de Verão da rede ex aequo. 

 

15 a 24 Setembro 2006 - Parceria com o 10º Festival de Cinema Gay e Lésbico de 

Lisboa 

 

Sócios da rede ex aequo participaram como voluntários neste evento 

cinematográfico de divulgação de filmes de temática LGBT. 

 

14 Outubro 2006-  Debate da JS sobre Casamento Homossexual no FSP em Almada 

 

Participação da rede ex aequo no Fórum Social Português, como convidada para 

orador na  mesa de debate da Juventude Socialista sobre “Casamento 

Homossexual”, sendo representada pela Presidente da Direcção, Rita Paulos. 

 

24 Outubro 2006 - Participação no encontro Luso-Espanhol no espaço Ágora sobre 

''Orgulho ou Preconceito? Percepção pública da homossexualidade em Espanha e 

Portugal', em Cáceres 

 

A 24 de Outubro de 2006, a rede ex aequo, através de Rita Paulos e Sara Martinho, 

estiveram presentes neste encontro que reuniu dirigentes associativos LGBT da 

península ibérica. 

 

8 e 9 Novembro 2006 - Participação na Conferência “Fundamental Rights of Lesbian, 

Gay, Bisexual and Transsexual people” promovida pelo PSE (Partido Socialista 

Europeu) em Bruxelas 

 

Participação da associação, com o membro da Direcção, Sandra Santos, no 

encontro promovido pelo PSE sobre a situação dos homossexuais na Europa. 

Estiveram presentes várias organizações e colectivos. 

 

3 Dezembro 2006 - Coloured Flag Party  
 

O grupo ex aequo coimbra em conjunto com a Não Te Prives organizaram uma 

festa na discoteca Via Latina, em Coimbra, no dia 3 de Dezembro com actuações 

de artistas transformistas/travestis. O objectivo foi dar a conhecer a comunidade 

LGBT de uma forma mais informal. 

http://www.ex-aequo.web.pt/forum/index.php?topic=11061.msg422185#msg422185
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ii) Grupos e Associações não-LGBT 

 

1 a 3 Dezembro 2005 - Feira Contra a SIDA 

 

Participação do grupo local de Évora na Feira Contra a Sida organizada pela APF 

(Associação para o Planeamento da Família) - Alentejo nos dias 1, 2 e 3 de 

Dezembro de 2005.  

17 Julho 2006 - Fórum Humanista "Minorias e Igualdade de Oportunidades" 

 

A rede ex aequo esteve representada através do membro suplente da Direcção, 

Marco Lopes, na mesa de discussão sobre Educação Fórum Humanista "Minorias e 

Igualdade de Oportunidades" no dia 17 de Julho na cidade do Porto. 

22 Julho 2006 - Miss Transsexual Internacional 2006 

Participação de um membro suplente da Direcção, Marco Lopes, como júri do 

concurso Miss Transexual Internacional 2006 no dia 22 de Julho na cidade do Porto. 

9 a 17 Setembro 2006 – Curso de Formadores em Educação para os Direitos 

Humanos promovido pelo CNJ 

 

A Presidente e a Tesoureira da Direcção da associação, Rita Paulos e Sandra 

Santos, participaram nesta formação durante o mês de Setembro de 2006, em 

Almada. 

 

7 Outubro 2006 - Participação no campo de férias para jovens promovido pela 

Amnistia Internacional sobre Direitos Humanos na Verdizela 

 

Participação da associação, através de 6 membros (Rita Paulos, Sara Martinho, 

Nuno Tomás, Paulo Monteiro, Sandra Santos e Rita Rodriguez) que dinamizaram um 

workshop sobre a importância das questões LGBT para os Direitos Humanos. Esta 

accção decorreu no campo de férias sobre Direitos Humanos promovido pela 

Amnistia Internacional para 60 jovens entre os 14 e os 18 anos de todo o país. 

 

23 Novembro 2006 – XIV Encontro da Adolescência do Núcleo de Estudos do Suicídio 

do Hospital de Santa Maria 

 

Participação da Presidente da Direcção, Rita Paulos, no XIV Encontro da 

Adolescência do NES com a organização de um workshop, subordinado ao tema 

“Intervenção Comunitária LGBT” no dia 23 de Novembro, que contou com 25 

participantes. 

 

30 Novembro a 3 Dezembro 2006 - Participação no “X Encontro Nacional da 

Juventude” em Santo Tirso 

 

Paulo Monteiro, Secretário da Direcção, representou a associação neste evento 

juvenil (com cerca de 500 participantes) que decorreu de 30 de Novembro a 3 de 

Dezembro e foi organizado pelo Conselho Nacional da Juventude (CNJ). 

 

1 Dezembro 2006 - Feira Contra a SIDA 
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Participação do grupo local de Évora na Feira Contra a Sida organizada pela APF 

(Associação para o Planeamento da Família) - Alentejo em Dezembro de 2006. 

 

 

8. Área Social 
 

i) Acampamento de Verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 

 

Organização do 4º Acampamento de Verão da associação para jovens LGBT e 

simpatizantes dos 16 aos 30 anos, de 20 a 27 de Agosto de 2006, no Parque de 

Campismo da Ilha do Pessegueiro. Participaram neste acampamento 70 jovens de 

todo o país. 

 

ii) Encontros Nacionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 

 

27 e 28 Fevereiro 2006 – 3º Encontro Nacional de Jovens LGBT na Covilhã  

 

Organização do encontro nacional, com actividades na neve e convívio de 

Carnaval, pela equipa coordenadora do grupo ex aequo covilhã, com a 

participação de membros da associação e do fórum rede ex aequo. 

 

20 Maio 2006 – Encontro Nacional de Jovens LGBT em Coimbra  

 

Organização pelo grupo local ex aequo coimbra do encontro nacional de jovens 

LGBT com várias actividades, incluindo um peddy-paper.  

 

24 Junho 2006 – Encontro Nacional em Lisboa: Marcha Nacional do Orgulho LGBT 

2006 

 

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 2006. No arraial, a associação esteve presente através de uma banca. 

 

iii) Encontros Regionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 

 

29 Abril a 1 Maio – 2º Acampamento em Aveiro 

 

Acampamento no Parque de Campismo de Vila Caia, organizado pela equipa 

coordenadora do grupo ex aequo aveiro, dirigido 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. 

 

iv) Outras Actividades 

 

7 e 8 Abril 2006 – Festa, Peddy-paper e Jantar convívio - 3º Aniversário da rede ex 

aequo 

 

Organização de uma festa na discoteca B’leza, em Santos, de um peddy-paper 

por Lisboa e de jantar de convívio num restaurante lisboeta para comemorar o 3º 
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aniversário da associação e onde estiveram cerca de 100 participantes de todo o 

país. 

 

 

A Direcção da rede ex aequo 
 

 

 


