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Relatório de Actividades 2009 
 

 
Serve o presente relatório de actividades para descrever os projectos e iniciativas realizadas pela associação 
rede ex aequo do dia 6 de Dezembro de 2008 ao dia 15 de Janeiro de 2010. 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” 
 
Continuação da distribuição da Brochura “Sermos Nós Própri@s” – brochura informativa da rede ex aequo, 
realizada para esclarecer e permitir a reflexão sobre questões de temática LGBT. 
Esta brochura esteve disponível nas sessões do Projecto Educação LGBT, realizadas em diversos locais de 
ensino por todo o país; bem como em reuniões dos grupos locais e noutros eventos direccionados ao público 
em geral. 
A brochura está em fase final de processo de actualização com 7100 exemplares a serem disponibilizados 
brevemente. 
 

ii. Grupos Locais 
 
Estiveram em funcionamento com reuniões regulares [pelo menos uma vez por mês] 11 grupos de jovens 
locais da rede ex aequo nas seguintes cidades: Aveiro, Beja, Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, 
Lisboa, Porto e Viseu. 
 
O grupo ex aequo beja cessou actividades e entrou em período de inactividade no dia 13 de Janeiro de 2009. 
O grupo ex aequo cascais foi fundado no dia 16 de Novembro de 2009 e iniciou actividades no dia 12 de 
Dezembro de 2009. 
O grupo ex aequo évora reabriu no dia 23 de Junho de 2009, por incompatibilidade de espaço e 
disponibilidade não houve possibilidade da equipa eleita iniciar actividades. Nova coordenação foi eleita a 30 
de Outubro de 2009 que iniciou actividades no dia 11 de Novembro de 2009. 
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O grupo ex aequo leiria reabriu no dia 16 de Novembro de 2009 e tem previsto o início de actividades para o 
dia 23 de Janeiro de 2010. 
O grupo ex aequo porto reabriu no dia 1 de Abril de 2009 e iniciou actividades no dia 20 de Junho de 2009. 
 

iii. Internet 
 
Manutenção e desenvolvimento dos conteúdos do site oficial da associação, incluindo a publicação ou 
actualização das seguintes páginas/ferramentas:  
 

a. Comunicados e petições; 

b. Lista de psicoterapeutas; 

c. Lista de ginecologistas e urologistas – publicação de uma lista de profissionais na área da 
ginecologia e urologia recomendados à associação por terem uma abordagem correcta e 
profissional perante a homo e bissexualidade feminina e masculina, para que as pessoas 
interessadas possam com segurança dar todas os dados sobre si, sem restrições, ao seu 
responsável de saúde, nesta área; 

d. Lista de números de apoio; 

e. “rádio ex aequo”; 

f. Actualização de obras literárias de temática LGBT; 

g. Actualização de filmes de temática LGBT; 

h. Projecto Educação LGBT; 

i. Prémios Média; 

j. Campanha Digital Contra o Preconceito a Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros – 
manutenção da secção dedicada a postais digitais e banners e actualização da lista de sites 
participantes. 

 
iv. Linha de Informação 

 
Atendimento de chamadas para o número de telefone oficial da associação: 96 878 18 41. 
 
 

2. Área Cultural 
 

i. 6º Ciclo de Cinema LGBT – Lisboa 
 
A rede ex aequo realizou o seu 5º Ciclo de Cinema LGBT, de 15 a 17 de Maio no Centro LGBT de Lisboa. 
Foram apresentadas 6 sessões de filmes de temática LGBT com uma média de 30 espectadores por sessão. O 
ciclo realizou-se tendo como objectivo proporcionar aos jovens LGBT e simpatizantes o contacto com 
histórias ligadas à questão da orientação sexual e/ou identidade de género, bem como a reflexão acerca de 
temas pertinentes e inerentes à sua realidade, num ambiente de convívio. No final de cada filme houve um 
debate de 60 minutos. 
 

ii.  IV Ciclo de Cinema LGBT do grupo ex aequo coimbra – Coimbra 
 
O grupo ex aequo coimbra promoveu de 3 a 7 de Junho, na Galeria Atelier Ícone, um ciclo de cinema 
composto por 5 filmes de temática LGBT. A iniciativa que visava sensibilizar os jovens da região para as 
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questões da homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, contou com a presença de cerca de mais 
de 80 jovens. 
 

iii. Campanha Digital Contra o Preconceito a LGBTs  
 
Com o intuito de enfatizar o dia Mundial da Luta Contra a Homofobia – 17 de Maio – foi organizado um 
concurso no qual todos os associados e amigos da rede ex aequo foram convidados a enviar postais digitais. 
Os postais elegidos foram posteriormente publicados on-line. 
 

iv. Exposição KISS ME 
 
Para celebrar o dia dos namorados sem discriminação, organizou-se uma parceria com o fotógrafo Nuno 
Parreira. Foi lançado um apelo aos socios e membros que quisessem participar activamente tendo para esse 
efeito deslocado-se ao Centro Cultural de Cascais onde o trabalho esteve posteriormente exposto até ao 
final de Fevereiro. 
 
 

3. Área de Divulgação  
 

i. Média 
 
11 Fevereiro 2009 – Entrevista pelo Jornal Online da Universidade do Porto 
 
O Jornal Online da Universidade do Porto entrevistou Rita Paulos, no sentido de obter uma reacção da rede 
ex aequo às recentes declarações da Conferência Episcopal Portuguesa. 
 
12 Maio 2009 – Artigo no TimeOut Lisboa  
 
O TimeOut Lisboa publicou neste dia um artigo baseado numa entrevista feita a Bárbara Pires acerca do 6º 
Ciclo de Cinema LGBT, seus objectivos e filmes exibidos. Pode ser consultado em: 
http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=3547 
 
15 Maio 2009 – Artigo no Jornal i 
 
O Jornal i publicou neste dia um artigo intitulado “Dez filmes gays que todos deviam ver antes de morrer”, 
com sugestões de filmes LGBT que abordam as particularidades desta população a partir de uma entrevista 
feita a Bárbara Pires. 
Disponível em: http://www.ionline.pt/conteudo/4458-dez-filmes-gay-que-todos-os-hetero-deviam-ver-
antes-morrer 
 
4 Agosto 2009 – Entrevista para o jornal escolar online da Escola Básica 2,3 Telheiras 2 
 
Nesta entrevista a rede ex aequo respondeu a várias perguntas visando as temáticas LGBT, a rede ex aequo e 
os seus projectos.  
 
20 Novembro 2009 – Entrevista pelo jornal Público 
 
O jornal Público entrevistou a rede ex aequo sobre o projecto do Fórum online e sua relação com os locais 
de socialização LGBT. O artigo resultante foi publicado no caderno Cidades do Público no dia 27 de 
Dezembro de 2009, tendo como tema principal os locais de socialização LGBT do Porto. 
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4. Área de Educação  
 

i. Projecto Educação LGBT – Distribuição de Material 
 
Continuação da distribuição da brochura para alunos “Perguntas e Respostas sobre Orientação Sexual e 
Identidade de Género”. 
 
Continuação da distribuição da brochura para professores “Educar para a Diversidade – Um Guia para 
Professores sobre Orientação Sexual e Identidade de Género”. 
 

ii. Debates em Estabelecimentos de Ensino e outros locais  
 
Participação da rede ex aequo em sessões de esclarecimento desenvolvidas pelo Projecto de Educação ou 
por outros representantes da associação. As sessões decorreram de auditórios municipais a 
estabelecimentos de ensino, espalhados um pouco por todo o país.   
 
9 de Dezembro 2008 - EB 2,3 + S de Vila Nova da Barquinha - Santarém 
 
O Projecto Educação foi contactado por uma pessoa do IPJ com ligações à escola em questão, por achar ser 
da maior importância que os estudantes do secundário tivessem contacto com estas questões. As oradoras 
Inês Godinho e Susana Oliveira estiveram presentes nas 3 sessões de esclarecimento (de 1 hora cada) que 
foram realizadas neste dia, para 75 alunos e 6 professores. 
 
10 de Dezembro 2008 - Simpósio "A Educação para os Direitos Humanos em Portugal: Ver o Presente e 
Pensar o Futuro" – Lisboa 
 
A Rede Nacional de Educação para os Direitos Humanos (rEDHe) convidou os oradores do Projecto Educação 
LGBT da rede ex aequo a participarem no I Simpósio Nacional sob o tema "A Educação para os Direitos 
Humanos em Portugal: Ver o Presente e Pensar o Futuro" para a realização de uma workshop e presença de 
um “livro humano”. As oradoras Sofia Cerqueira e Sandra Santos dinamizaram a sessão. 
 
12 de Dezembro 2008 - Escola Técnica Empresarial do Oeste – Leiria 
 
Fomos contactados por uma grupo de alunas do 12º Ano do Curso Técnico de Animador Sociocultural da 
Escola Técnica Empresarial do Oeste que no âmbito da cadeira de Psicologia realizaram um trabalho sobre a 
homossexualidade e que convidam os nossos oradores a estarem presentes nas Caldas da Rainha para uma 
sessão de esclarecimento. A oradora Elisabete Pereira dinamizou esta sessão para 52 alunos. 
 
15 de Dezembro 2008 - EB 2,3 de Arco de Baúlhe – Braga 
 
A coordenadora de Educação para a Saúde, Helena Silva, é a responsável pela acção. Os alunos do 9º D, em 
nome de quem nos contactou, trabalharam a discriminação com base na orientação sexual no âmbito da 
Área Escola. O Telmo Fernandes esteve presente como orador, para 64 alunos e 3 professores numa sessão 
de 90 minutos. 
 
16 de Dezembro 2008 - ES do Entroncamento – Santarém 
 
Fomos contactados pela coordenadora da Educação, Antónia Oliveira da ES do Entroncamento, localizada no 
distrito de Santarém, que pretende receber os nossos oradores para a realização de múltiplas sessões de 
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esclarecimento. As oradoras Susana Oliveira e Inês Godinho participaram nas sessões dirigidas a 120 alunos, 
8 professores e 5 funcionários da escola, com 3 sessões de 90 minutos cada. 
 
3 de Fevereiro 2009 - ES Montemor-O-Velho – Coimbra 
 
Fomos contactados por um grupo de alunos do 12º ano da Escola Secundária de Montemor-O-Velho 
(Coimbra) que realizaram um trabalho sobre homossexualidade e que gostariam de receber os oradores do 
Projecto Educação para uma sessão de esclarecimento dirigida a cerca de 90 alunos e 5 professores, 
dinamizada pelos oradores Susana Oliveira e Samuel Ginja. 
 
10 de Fevereiro 2009 - ES IBN Mucana – Cascais 
 
Um grupo de alunos do 12º ano da Escola Secundária IBN Mucana (Alcabideche) que realizaram um trabalho 
sobre discriminação e preconceito em função da orientação sexual, da raça e da deficiência receberam as 
nossas oradoras Elisabete Pereira e Susana Oliveira para uma sessão de esclarecimento com a duração de 
120 minutos dirigida a 50 alunos e 5 professores. 
 
27 de Fevereiro 2009 - Escola Técnica Empresarial do Oeste – Leiria 
 
Um grupo de alunas do 12º Ano do Curso Técnico de Animador Sociocultural da Escola Técnica Empresarial 
do Oeste contactou o Projecto Educação, no âmbito da cadeira de Psicologia onde realizaram um trabalho 
sobre a homossexualidade. A oradora Elisabete Pereira realizou esta sessão de 90 minutos dirigida a 50 
estudantes e 2 professores. 
 
3 de Março 2009 - Escola Secundária Afonso Lopes Vieira – Leiria 
 
Fomos contactados por um grupo que está a realizar um trabalho sobre a homossexualidade cujo objectivo 
fundamental é sensibilizar os colegas e os professores quanto às vivências e/ou problemas 
sociais/emocionais derivados da discriminação em função da orientação sexual. Com a participação de cerca 
de 60 alunos, o Filipe Silva e Sandra Santos realizaram a sessão de 90 minutos. 
 
17 de Março 2009 - Universidade do Minho – Braga 
 
Pelo terceiro ano consecutivo, o Projecto Educação LGBT da rede ex aequo foi contactado pela Prof. 
Conceição Nogueira da disciplina de Psicologia e Diversidade da Universidade do Minho. Numa sessão de 2 
horas dirigida a cerca de 60 alunos, participaram os oradores Liliana Rodrigues e Samuel Ginja. 
 
23 de Março 2009 - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – Porto 
 
Contactados por uma aluna da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
que pretende que os oradores do Projecto Educação LGBT dinamizassem um workshop subordinando ao 
tema “Educação, Género e Cidadania”, os oradores Telmo Fernandes e Liliana Rodrigues deslocaram-se ao 
local para uma sessão de 2 horas dirigida a cerca de 25 pessoas. 
 
26 de Março 2009 - Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Tondela – Viseu 
 
No âmbito de um trabalho sobre discriminação da disciplina da Área Projecto intitulado "Os jovens, o amor e 
a orientação sexual". O primeiro contacto foi estabelecido com a Associação ILGA-Portugal, que orientou o 
pedido para a rede ex aequo.  Foram realizadas duas sessões de 90 minutos cada, dirigida a 64 alunos e 5 
professores, pelos oradores Liliana Rodrigues e Telmo Fernandes. 
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27 de Março 2009 - Comemorações do Dia Nacional da Juventude na Marinha Grande – Leiria 
 
No âmbito das comemorações do Dia Nacional da Juventude, a Câmara Municipal da Marinha Grande 
convida os oradores do Projecto Educação LGBT da rede ex aequo a apresentarem o trabalho que temos 
vindo a desenvolver no âmbito do apoio aos jovens homossexuais e à mudança de mentalidades em relação 
às questões da orientação sexual e identidade de género. Com a duração de 30 minutos, o orador Manuel 
Abrantes realizou a apresentação e debate dirigido a 20 pessoas. 
 
17 de Abril 2009 - Escola Secundária do Padrão da Légua – Porto 
 
No âmbito de um trabalho sobre homofobia na disciplina da área-projecto intitulado. O primeiro contacto 
foi estabelecido com a Associação ILGA-Portugal, que orientou o pedido para a rede ex aequo e forneceu 
outras informações. O orador Telmo Fernandes esteve presente numa sessão de 2 horas para 60 alunos, 2 
professores e 25 encarregados de educação. 
 
17 de Abril 2009 - Associação Casa das Artes de Arraiolos – Évora 
 
Participação em debate de esclarecimento sobre sexualidades baseado em vivências pessoais de pessoas 
com diferentes orientações sexuais/afectivas pelo orador Paulo Sabino numa sessão de 150 minutos. 
 
20 de Abril 2009 - EB dos 2º e 3º ciclos de Telheiras nº2 – Lisboa 
 
No âmbito do Projecto "Agita-te pelos Direitos Humanos" do Movimento SOS Racismo, os oradores do 
Projecto Educação LGBT da rede ex aequo foram convidados a estar presentes na EB nº2 de Telheiras, em 
Lisboa. A oradora Sofia Cerqueira ralizou esta sessão de 15 minutos dirigida a 20 alunos. 
 
21 de Abril 2009 - ES IBN Mucana – Lisboa 
 
Fomos contactados novamente pelo grupo de alunos da Escola Secundária IBN Mucana em Cascais que 
realizaram um trabalho sobre "Discriminação e Preconceito". Graças ao sucesso da sessão realizada naquele 
estabelecimento de ensino no dia 10 de Fevereiro, os oradores do Projecto Educação LGBT da rede ex aequo 
foram convidados a participar noutra sessão de esclarecimento. A oradora Elisabete Pereira dinamizou esta 
sessão de 90 minutos dirigida a 80 estudantes e 4 professores. 
 
5 de Maio 2009 - ES Vitorino Nemésio – Lisboa 
 
A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta organizou, em conjunto com a bibliotecária da escola, 
uma série de actividades que permitiam informar e encorajar o debate entre estudantes sobre questões de 
igualdade, discriminação e liberdade. O orador Manuel Abrantes marcou prensença numa sessão de 90 
minutos dirigida a 70 estudantes e 2 professores. 
 
6 de Maio 2009 - ES Gama Barros – Lisboa 
 
Dois alunos do 9º ano de escolaridade, Mauro Fernandes e Carlos Gonzalez, organizaram o debate “Despe-te 
de Preconceitos”, que tem por objectivo a luta contra a discriminação em função da orientação sexual e da 
identidade de género. Os alunos consideram este debate uma janela aberta sobre a sociedade portuguesa, 
respeitando a pluralidade de opiniões, que pretende promover a aceitação da comunidade LGBT. As 
oradoras Cátia Figueiredo e Elisabete Pereira realizaram esta sessão de 90 minutos dirigida a 90 estudantes e 
10 professores. 
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7 de Maio 2009 - ES Jácome Ratton – Santarém 
 
Fomos contactados por um grupo de alunos da Escola Secundária de Jácome Ratton, em Tomar, que 
realizaram um trabalho sobre a homossexualidade. Os oradores do Projecto Educação LGBT da rede ex 
aequo foram convidados a dinamizar um debate na Biblioteca Municipal de Tomar sobre o tema "Uma 
Sociedade Heterogénea". As oradoras Catarina Barroso e Elisabete Pereira estiveram presentes. 
 
8 de Maio 2009 - EB dos 2º e 3º ciclos de Telheiras nº2 – Lisboa 
 
No âmbito do Projecto "Agita-te pelos Direitos Humanos" do Movimento SOS Racismo, os oradores do 
Projecto Educação LGBT da rede ex aequo foram convidados a estar presentes na EB nº2 de Telheiras, em 
Lisboa. Os oradores Manuel Abrantes e João Cambado realizaram esta sessão. 
 
12 de Maio 2009 - EB 2/3 Florbela Espanca – Aveiro 
 
O PE foi contactado para efectuar 2 sessões de esclarecimento (uma das 14h15 às 15h, e outra das 15h15 
até às 16h15) a turmas do 7º e 8º ano, inserido no projecto "Educar para a Saúde" que foi desenvolvido na 
escola. Os oradores Sara Oliveira, Hélder Pereira e Hugo Pais realizaram as sessões de 165 minutos dirigidas 
a 63 alunos e 4 professores. 
 
15 de Maio 2009 - EB dos 2º e 3º ciclos de Telheiras nº2 – Lisboa 
 
No âmbito do Projecto "Agita-te pelos Direitos Humanos" do Movimento SOS Racismo, os oradores do 
Projecto Educação LGBT da rede ex aequo foram convidados a estar presentes na EB nº2 de Telheiras, em 
Lisboa. Os oradores Manuel Abrantes e João Cambado realizaram esta sessão. 
 
15 de Maio 2009 - ES Vergílio Ferreira – Lisboa 
 
Os alunos que nos contactaram estavam a desenvolver um projecto acerca da discriminação social que 
engloba o racismo, a religião, a obesidade e a homossexualidade que tem como título "Aos olhos de..." em 
que pretendem focar de que modo as pessoas são vítimas dos mais variados tipos de discriminação.assim, os 
oradores da rede tinham o papel de focar a discriminação de pessoas homossexuais e trangeneras. Os 
oradores Filipe Santos e Alexandra Santos realizaram esta sessão de 80 minutos para 80 estudantes e 2 
professores. 
 
18 de Maio 2009 - ES Alcanena – Santarém 
 
O PE foi contactado para realizar uma sessão na Escola Secundária de Alcanena no âmbito da apresentaçao 
de um trabalho final da disciplina de Área de projecto. A oradora Alexandra Santos esteve presente na 
sessão de 50 minutos dirigida a 40 estudantes e 4 professores. 
 
19 de Maio 2009 - ES Entroncamento – Santarém 
 
Fomos contactados por um grupo de alunos da Escola Secundária do Entroncamento que levaram a cabo um 
projecto sobre os direitos reclamados pelos homossexuais portugueses, nomeadamente, o acesso ao 
casamento civil e à adopção.  Além da organização da sessão de esclarecimento em que estiveram 
presentes, os estudantes pretendiam entrevistar um casal de homossexuais e solicitaram a colaboração da 
rede ex aequo para os ajudar a encontrar voluntários para o efeito. Os oradores Filipe Silva e Alexandra 
Santos estiveram presentes. 
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22 de Maio 2009 - ES S. João da Talha – Loures 
 
O Projecto Educação foi contactado por um grupo de alunos da Escola Secundária São João da Talha, em 
Loures, que estão a realizar um trabalho sobre a homossexualidade e o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo. Os oradores do Projecto Educação LGBT da rede ex aequo foram convidados a participar numa sessão 
de esclarecimento subordinada ao tema “Famílias do Novo Século”. Os oradores Filipe Silva e Sandra Santos 
estiveram presentes. 
 
28 de Maio 2009 - Escola Secundária/3 Santa Maria do Olival - Santarém 
 
Um grupo de alunos do 12º ano da Escola Secundária/3 Santa Maria do Olival, em Tomar, contactou o PE, 
que no âmbito da Área de Projecto elaboraram um trabalho subordinado ao tema "Informar para Mudar". O 
projecto culminou nesta sessão pública em que se discutiram formas de discriminação praticadas por 
regimes fascistas e aquelas que ainda existem, aqui e agora. Para esta segunda parte, a rede ex aequo foi 
convidada a estar presente, juntamente com o SOS Racismo. O orador Manuel Abrantes participou nesta 
sessão de 2 horas dirigida a 150 estudantes e 6 professores. 
 
29 de Maio 2009 - ES Serpa – Beja 
 
Inserido na disciplina "Área de Projecto", quatro alunas de uma turma do 12º ano desenvolveram ao longo 
de todo o ano lectivo, um trabalho acerca de orientação sexual e transgenerismo. Foram convidados dois 
oradores do Projecto Educação para responder às questões inseridas na actividade "Boião de Perguntas", e 
assistirem também à apresentação do trabalho por elas desenvolvido. Os oradores Alexandra Santos e João 
Cambado realizaram a sessão de 90 minutos para 45 estudantes, 2 professores e 1 psicóloga. 
 
2 de Junho 2009 - ES Francisco Rodrigues Lobo – Leiria 
 
O PE foi contactado por um grupo de alunas da área não curricular Área de Projecto. O tema engloba, de 
uma maneira geral, a Adolescência, com vertente para Obesidade, Diabetes e Homossexualidade. A razão 
que as levou a achar que era necessária e útil uma sessão de esclarecimento foi a falta de informação 
demonstrada pelos colegas e falta de capacidade para lidar com situações de homofobia. O trabalho, que 
durou o ano lectivo inteiro, tem vindo a ser documentado no seguinte blog: 
http://adolescenciadoh.blogspot.com. As oradoras Cátia Figueiredo e Alexandra Santos dinamizaram esta 
sessão de 45 minutos para 30 estudantes, 3 professores e 1 representante do Conselho Directivo. 
 
17 Outubro 2009 – Museu da Electricidade – Lisboa 
 
Foi proposto pela própria rede ex aequo à Pobreza Zero que no dia 17 de Outubro, dia mundial de luta 
contra a pobreza, na sua iniciativa com bancas, actividades e divulgação no Museu da Electricidade, 
estivesse disponível uma biblioteca humana LGBT. Neste caso os oradores Sofia Cerqueira, Alexandra Santos, 
João Valério e Manuel Abrantes, um de cada letra da sigla LGBT, poderiam ser consultados pelos transeuntes 
durante a iniciativa. O objectivo é permitir às pessoas terem contacto directo com alguém LGBT e fazer 
perguntas, esclarecendo dúvidas, curiosidades, combatendo-se assim o seu eventual desconhecimento de 
pessoas LGBT ou do tema. 
 
16 Novembro 2009 – Escola Profissional de Torres Novas – Torres Novas 
 
A rede ex aequo, nomeadamente o Projecto Educação, foi convidado por um grupo de professoras da Escola 
Profissional de Torres Novas, para oferecer uma sessão de esclarecimentos e apresentar o trabalho da 
associação a duas turmas de animação sócio-cultural, no âmbito de um evento dedicado à temática da 
intolerância social em várias das suas componentes, intitulado "Por que é que não é normal ser diferente?".  
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Dado o curto espaço de tempo disponível para a intervenção da associação rede ex aequo (20-25 minutos), 
os oradores Manuel Abrantes e Alexandra Santos após consulta de uma das professoras responsáveis pelo 
evento, concentraram-se nas questões de informação e combate aos estereótipos, formas de discriminação 
e lutas legais pelos direitos de pessoas LGBT, conjugando a exposição de conteúdos com perguntas lançadas 
ao grupo de estudantes para encorajar a interacção. 
 
25/26 Novembro 2009 - Feira do Voluntariado do ISCTE – Lisboa 
 
Inserido na feira do Voluntariado do ISCTE, o Projecto Educação foi convidado a participar nos dois dias de 
actividades que estiveram abertos ao público em geral, com um banca de divulgação da rede ex aequo e 
promovendo em simultâneo a Biblioteca Humana LGBT ,com o apoio dos oradores Filipe Silva e Manuel 
Abrantes. 
Realizou-se ainda, adicionalmente, no dia 26, um workshop promovido pela rede ex aequo sobre o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre as 15h e 16h30, no Bar da Associação de Estudantes, 
dinamizado pela coordenadora do Projecto Educação, Rita Paulos. 
 
29 Novembro 2009 – Amnistia Internacional / X Campo de Trabalho – Torres Vedras 
 
O orador Manuel Magalhães em representação do Projecto Educação da rede ex aequo, dinamizou uma 
sessão sobre os Direitos LGBT no 10º Campo de Trabalho da Amnistia Internacional. O Campo realizou-se na 
Colónia de Férias Praia Azul, em Torres Vedras e a sessão decorreu a partir das 14.30h. 
 
9 Dezembro 2009 – Fac. De Medicina da Univ. de Coimbra – Coimbra 
 
O Núcleo de Estudantes de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra organizou a 
Tertúlia “Sexualidade: A Aventura da Diferença”, no dia 9 de Dezembro, pelas 21 horas e 30 minutos, no Bar 
da referida faculdade. 
A tertúlia em questão teria como objectivo abordar aspectos da sexualidade humana e comportamentos 
relacionados que se entende sair do comportamento tomado como padrão pela sociedade estudantil, 
dentro dos quais a homossexualidade. Por esse mesmo motivo, convidaram o Projecto Educação, 
representado nesta sessão pelos oradores Telmo Fernandes e Bernardo Ferreira, a participarem na tertúlia 
com o papel de ajudar a desmistificar estereótipos erradamente associados à orientação sexual e identidade 
de género. 
 
12 Dezembro 2009 – Associação Cultural “A cadeira de Van Gogh” – Porto 
 
A convite da AMPLOS (Associação de Mães e Pais Livres de Orientação Sexual), os oradores Telmo Fernandes 
e Sara Oliveira, representaram o Projecto Educação e a rede ex aequo num encontro que tinha como 
principal objectivo dar a conhecer a associação e a importância do papel dos Pais e Mães aquando do 
Coming Out.  
 
 

5. Área Organizacional 
 

i. Geral 
 
31 Dezembro 2008 – Entrega da Candidatura ao Programa de Apoio às Associações Juvenis 2009 
 
Entrega da candidatura ao Programa de Apoio às Associações Juvenis do Instituto Português da Juventude. 
Obteve-se uma resposta favorável a esta candidatura. 
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ii. Grupos Locais 
 
13 Janeiro 2010 – Eleições Nominais do Grupo Local ex aequo coimbra – Coimbra 
 
6 a 8 Março 2009 – 10ª Acção de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais – Alvito 
 
Organização da 10ª acção de formação da associação (após conclusão do Projecto Descentrar). Participaram 
20 jovens, elementos coordenadores ou potenciais coordenadores, das seguintes cidades: Aveiro, Coimbra, 
Évora, Faro, Lisboa, Porto e Viseu. A acção durou 3 dias e teve lugar no Centro de Férias da APCC em Alvito. 
Foram formadores: Bárbara Pires, Rita Paulos, Sara Martinho e Sérgio Pastilha. 
 
1 de Abril 2009 – Reabertura do Grupo Local ex aequo porto – Porto 
 
Início de actividades no dia 20 de Junho de 2009. 
 
23 de Junho 2009 – Reabertura do Grupo Local ex aequo évora – Évora 
 
Inactividade por incompatibilidade de espaço e disponibilidade da coordenação. Renovação da equipa a 30 
de Outubro de 2009 e início de actividades no dia 11 de Novembro de 2009. 
 
16 Novembro 2009 – Reabertura do Grupo Local ex aequo leiria – Leiria 
 
Início de actividades marcado para 23 de Janeiro de 2010. 
 
16 Novembro 2009 – Fundação do Grupo Local ex aequo cascais – Cascais 
 
Criação de um novo grupo local e início de actividades no dia 12 de Dezembro de 2009 com a realização da 
primeira reunião. 
 
13 Janeiro 2010 – Início de Período de Inactividade do Grupo Local ex aequo beja – Beja 
 
Cessação de funções da equipa coordenadora. 
 
Setembro, Outubro e Novembro 2009 – Eleições para Equipas Coordenadoras dos Grupos Locais. 
 
Conforme indicações regulamentares procederam-se às novas eleições das equipas de coordenadores. 
 
Houve grupos que devido à dificuldade em conseguir voluntários para formarem uma equipa de candidatos 
a coordenadores, estas apenas se realizaram em Outubro e Novembro de 2009.  
 
23 a 25 Outubro 2009 – 11ª Acção de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais – Oeiras 
 
Organização da 11.ª acção de formação da rede ex aequo, que decorreu em Oeiras. Participaram 20 jovens, 
coordenadores, potenciais coordenadores e membros da associação, das seguintes cidades: Aveiro, Beja, 
Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto. A acção teve a duração de 3 dias e teve lugar no Instituto 
Português da Juventude de Aveiro. Esta acção de formação foi conduzida por Bárbara Pires, Gonçalo Quinaz, 
Rita Paulos, Sara Martinho e Sérgio Pastilha. 
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iii. Projecto Educação 

 
18 e 19 Abril 2009 – 5ª Acção de Formação para Oradores do Projecto Educação LGBT – São Pedro do Sul 
(Termas) 
 
Organização da 5ª Acção de Formação para Oradores do PE em São Pedro do Sul (Termas). A acção durou 2 
dias e decorreu na Pousada de Juventude, em São Pedro do Sul. Participaram 16 formandos e 4 formadores: 
Luísa Ferreira, Rita Paulos, Sandra Santos. 
 

iv. Angariação de Fundos 
 
Venda de t-shirts oficiais da rede ex aequo e de crachás em 3 versões: duas com o smiley (fundo preto e 
fundo azul) e outra com o logótipo da rede ex aequo. 
 
3 e 4 Abril 2009 – 6º Aniversário da rede ex aequo – Lisboa 
 
Durante a festa de aniversário venderam-se artigos gastronómicos e crachás. 
 
24 Abril 2009 – Arraial de Abril – Lisboa 
 
Durante a realização do arraial de Abril, no Largo do Carmo, a associação teve à venda crachás e t-shirts da 
associação, bem como algumas bebidas e comidas.  
 
20 Junho 2009 – 10ª Marcha do Orgulho LGBT – Lisboa 
 
Na edição deste ano do Marcha do Orgulho LGBT, a rede ex aequo participou com material reivindicativo. 
 
27 Junho 2009 – Arraial Pride – Lisboa 
 
Na edição deste ano do Arraial Pride, a rede ex aequo teve uma tenda com divulgação e venda de t-shirts e 
de bebidas e comidas. 
 
 

6. Área Político-Social  
 

i. Iniciativa 
 
6 Dezembro 2009 – 5ª Edição dos Prémios Média da rede ex aequo 
 
A rede ex aequo organizou a quinta edição dos Prémios Média, cerimónia que visa distinguir personalidades 
ligadas às artes, espectáculo e comunicação social que através do seu trabalho demonstraram uma 
abordagem positiva face aos jovens LGBT. A cerimónia teve lugar no Jardim de Inverno, do Teatro Municipal 
São Luiz. 
 

ii. Comunicados de Imprensa 
 
26 Janeiro 2009 - Relatório sobre Homofobia e Transfobia nas Escolas em Portugal 
 
Emissão de um comunicado de imprensa sobre a publicação do relatório de 2008 do Observatório da 
Educação e seu envio para a Ministra da Educação. Disponível em http://www.rea.pt/observatorio08.html 
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31 Julho 2009  – Declarações de Gabriel Olim ao Jornal i 
 
Emissão de um comunicado de imprensa repudiando as declarações de Gabriel Olim, Presidente do Instituto 
Português do Sangue, ao Jornal i de 30 de Julho de 2009 dadas as suas justificações preconceituosas e 
discriminatórias relativas à proibição dos homossexuais masculinos de doar sangue. Disponível em 
http://www.rea.pt/olim.html  
 
 

7. Área das Relações Inter-Associativas  
 

i. Grupos e Associações LGBT  
 
20 Junho 2009 – 10ª Marcha Nacional do Orgulho LGBT 2009 - Lisboa 
 
A rede ex aequo colaborou na organização e participou na décima marcha reivindicativa do orgulho LGBT em 
Lisboa, com vários colectivos e associações, onde estiveram presentes cerca de 4000 pessoas.  
 

ii. Grupos e Associações não-LGBT 
 
27 e 28 Março 2009 - Conferência "Políticas Integradas contra a Discriminação das Pessoas LGBT" - Centro 
de Informação Urbana de Lisboa 
 
Participação na Conferência "Políticas Integradas contra a Discriminação das Pessoas LGBT" no Centro de 
Informação Urbana de Lisboa. 
 
24 Abril 2009 – Arraial de Abril 
 
A rede ex aequo participou mais uma vez neste evento que celebra a Liberdade. Além da divulgação e dos 
contactos conseguidos junto de 30 associações e colectivos, contámos com uma banca de divulgação e de 
gastronomia no Largo do Carmo.  
 
 

8. Área Social  
 

i. 7º Acampamento de Verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 
 
Preparação e divulgação do 7º Acampamento de Verão da associação para jovens LGBT e simpatizantes dos 
16 aos 30 anos, realizado de 22 a 30 de Agosto de 2009, no Parque de Campismo da Praia do Pedrogão. 
 

ii. Encontros Regionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 
 
1 a 3 Maio 2009 – 5º acampamento do grupo ex aequo aveiro 
 
Acampamento no Parque de Campismo de Vila Caia, organizado pela equipa coordenadora do grupo local, 
dirigido a membros e associados, participantes do fórum e pessoas que se identificam com os objectivos da 
associação.  
 

iii. Outras Actividades: 
 
28 de Fevereiro a 1 de Março 2009 – 2ª Ida à Serra da Estrela 
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Os grupos ex aequo aveiro, ex aequo coimbra e ex aequo Viseu organizaram a 2ª edição da Ida à Serra da 
Estrela entre os dias 28 de Fevereiro e 1 de Março com o objectivo de promover o convívio entre jovens dos 
vários grupos locais da rede ex aequo e proporcionar um fim-de-semana diferente do habitual. Nesse 
encontro estiveram reunidos mais de 40 jovens provenientes de todo o país. 
 
3 e 4 Abril 2009 – 6º Aniversário da rede ex aequo – Coimbra 
 
Organização de uma festa no dia 3 de Abril, no Ar D’Rato Caffé, que contou com a presença de mais de 50 
pessoas, vindas de todos os cantos do país. No dia de aniversário, dia 4, foi realizado um peddy-paper por 
Coimbra, a que se seguiu um jantar de aniversário com a presença, no total, de perto de 30 pessoas. 


