
 
 

Relatório de Actividades 2010 

 

 

 

 

Este relatório descreve todos os projectos, iniciativas e participações da rede ex aequo – 

associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes entre os dias 17 

de Janeiro e 3 de Dezembro de 2010. 

 

O relatório está organizado segundo as oito áreas de acção prioritárias da associação ao 

longo deste ano: 

 

 

1. Área de Apoio 2 

2. Área Cultural 4 

3. Área de Divulgação 5 

4. Área de Educação 15 

5. Área Organizacional 21 

6. Área Político-Social 24 

7. Área de Relações Inter-Associativas 25 

8. Área Social 27 
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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. 

A brochura está em fase final de processo de actualização com 10.000 exemplares a 

serem disponibilizados brevemente. 

 

ii) Grupos Locais 

Estiveram em funcionamento com reuniões regulares [maioritariamente entre uma a 

duas vezes por mês], actividades, eventos e representações, 12 grupos de jovens locais 

da rede ex aequo nas seguintes cidades: Aveiro, Beja, Braga, Cascais, Coimbra, Évora, 

Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu. 

Dois destes grupos tiveram início ou reinício este ano: 

- O grupo ex aequo leiria, criado a 16 de Novembro de 2009, teve a sua primeira 

reunião a 23 de Janeiro de 2010, e manteve-se em actividade até 23 de Outubro 

(ver abaixo); 

- O grupo ex aequo setúbal, por sinal um dos primeiros grupos de jovens a ser 

fundado aquando do projecto Descentrar em 2002, foi reaberto a 20 de Fevereiro 

de 2010. 

Entraram em inactividade, devido a indisponibilidade dos voluntários: 

- O grupo ex aequo beja, a 13 de Janeiro de 2010, tendo sido extinto a 13 de Abril; 

- O grupo ex aequo viseu, a 23 de Janeiro de 2010, extinto a 23 de Abril; 

- O grupo ex aequo faro, a 13 de Agosto de 2010, extinto a 13 de Novembro; 

- O grupo ex aequo évora, a 28 de Setembro de 2010, em inactividade prevista até 

28 de Dezembro; 

- O grupo ex aequo leiria, a 23 de Outubro de 2010, em inactividade prevista até 23 

de Janeiro de 2011; 

- O grupo ex aequo aveiro, a 27 de Outubro de 2010, em inactividade prevista até 28 

de Janeiro de 2011. 

 

iii) Internet 

Manutenção e actualização dos conteúdos do site oficial da associação. 

Desenvolvimento do novo grafismo para o site na continuidade da renovação da 

imagem da associação. 
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iv) Linha de Informação 

Atendimento de chamadas para o número de telefone oficial da associação: 

96 878 18 41 

 

v) Grupos Itinerantes 

Lançamento do novo projecto Grupos Itinerantes através da ida experimental ao 

Funchal. Com o apoio da APF - Associação para o Planeamento da Família através da 

sua delegação na Madeira, foi possível a organização e realização de três dias de 

actividades no Funchal especificamente direccionadas para jovens lésbicas, gays, 

bissexuais, transgéneros e simpatizantes. Com um total de 7 participantes, o intuito da 

deslocação e do projecto foi proporcionar o mesmo tipo de reuniões, dinâmicas, 

actividades, partilha, informação, convívio e criação de redes de amigos tal como existe 

nos grupos locais de jovens existentes em diversas cidades e regiões. 

Espera-se que a avaliação desta experiência permita o desenvolvimento continuado do 

projecto em 2011.  
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2. ÁREA CULTURAL 

 

 

i) Ciclos de cinema 

> 7º CICLO DE CINEMA LGBT DA REDE EX AEQUO - 9 a 11 de Abril de 2010 

Na Crew Hassan, em Lisboa, foram exibidos os filmes “Super Adultas”, “Nico e Dani”, 

“Prayers For Bobby”, “Out at the Wedding”, “She’s a Boy I Knew” e “Touch of Pink” ao 

longo de três dias. Cada exibição foi seguida de um debate moderado por dois 

voluntários com formação especifica sobre os temas retratados no filme. 

> 1º CICLO DE CINEMA LGBT DE CASCAIS - 17 a 19 de Setembro de 2010 

No Espaço Memória dos Exílios, no Estoril, foram exibidos os filmes “Dorian Blues”, “Saving 

Face”, “Freedom To Marry”, “Shelter”, “Red Without Blue” e “Itty Bitty Titty Committee” 

num período de três dias. A seguir a todos os filmes, realizou-se um debate sobre a 

temática em questão. 

 

ii) Campanhas 

> PROJECTO INCLUSÃO 

Continuação do desenvolvimento da campanha de cartazes contra o bullying 

homofóbico, em escolas do 3º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário e Ensino 

Universitário, que inclui um cartaz com 3 raparigas e a frase “Ela é lésbica e estamos bem 

com isso”, e um cartaz com 3 rapazes e a frase “Ele é gay e estamos bem com isso”. 

Início da campanha de sensibilização através da PostalFree com 100 mil postais 

distribuídos pelos circuitos de ensino, cinema e lazer. Conta com um postal representado 

por 3 rapazes e a frase “Um de nós é gay”, e um postal representado por 3 raparigas e a 

frase “Uma de nós é lésbica”. 

 

(iii) Participação em eventos culturais 

> 6º DIVERSIDADE NA CIDADE - 1 A 15 DE OUTUBRO DE 2010 

Organizado pelo grupo local de Aveiro, no Mercado Negro, este evento a nível nacional 

constou de um ciclo de cinema LGBT onde foram exibidos os filmes “Super Adultas”, 

“Prayers for Bobby”, “Nico e Dani” e “She’s a Boy I Knew”; a exposição fotográfica “KISS 

ME” de beijos entre pessoas do mesmo sexo; uma tertúlia com elementos do GRIT - 

Grupo de Reflexão e Intervenção sobre Transexualidade da Associação ILGA Portugal, e 

uma outra tertúlia com elementos da AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela 

Liberdade de Orientação Sexual. 
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3. ÁREA DE DIVULGAÇÃO 

 

i) Meios de comunicação 

 

25 de Fevereiro, Expresso - “Sim, somos gays”. João Valério e Manuel Abrantes, 

entrevistados. 

http://aeiou.expresso.pt/sim-somos-gays=f567592 

 

6 de Abril, Time Out - “Filmes e festa a partir de sexta”. Manuel Abrantes, entrevistado. 

http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=5293 

 

10 de Abril, dezanove - “7º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo”. 

http://dezanove.pt/2010/04/10/7%C2%BA-ciclo-de-cinema-lgbt-da-rede-ex-aequo-97 

 

24 de Abril, dezanove - “Arraial de Abril com presenças LGBT”. Divulgação da presença 

da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/2010/04/24/arraial-de-abril-com-presenca-lgbt-478 

 

26 de Abril, DN online - “Escolas do país pedem a jovens da rede ex aequo para 

esclarecer alunos”. Manuel Abrantes, entrevistado. 

http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1553235 

 

29 de Abril, dezanove - “Projecto Educação da rede ex aequo na UBI”. Divulgação de 

sessão do Projecto Educação rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/2010/04/29/projecto-educacao-da-rede-ex-aequo-na-ubi-566 

 

11 de Maio, dezanove - “IDAHO: contra a Homofobia e a Transfobia”. Divulgação de 

evento da rede ex aequo 

http://dezanove.pt/2010/05/11/idaho-contra-a-homofobia-e-a-transfobia-784 

 

16 de Maio, Observatório do Algarve - “O amor não escolhe sexos”. Catarina Carmelo e 

Manuel Abrantes, entrevistados. 

http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_ver.asp?noticia=36701 

 

16 de Maio, Destak - “Para fugir ao „insulto, isolamento e invisibilidade‟, muitos 

homossexuais constroem fachadas”. João Valério, entrevistado. 

http://www.destak.pt/artigo/63789 

 

17 de Maio, JPN - “Dia Internacional contra Homofobia: Cavaco Silva decide casamento 

homossexual”. Manuel Abrantes, entrevistado 

http://jpn.icicom.up.pt/2010/05/17/dia_internacional_contra_homofobia_cavaco_silva_d

ecide_casamento_homossexual.html 

 

17 de Maio, Público - “Maioria dos jovens não se queixa”. Andreia Pereira, entrevistada. 

http://aeiou.expresso.pt/sim-somos-gays=f567592
http://timeout.sapo.pt/news.asp?id_news=5293
http://dezanove.pt/2010/04/10/7%C2%BA-ciclo-de-cinema-lgbt-da-rede-ex-aequo-97
http://dezanove.pt/2010/04/24/arraial-de-abril-com-presenca-lgbt-478
http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1553235
http://dezanove.pt/2010/04/29/projecto-educacao-da-rede-ex-aequo-na-ubi-566
http://dezanove.pt/2010/05/11/idaho-contra-a-homofobia-e-a-transfobia-784
http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_ver.asp?noticia=36701
http://www.destak.pt/artigo/63789
http://jpn.icicom.up.pt/2010/05/17/dia_internacional_contra_homofobia_cavaco_silva_decide_casamento_homossexual.html
http://jpn.icicom.up.pt/2010/05/17/dia_internacional_contra_homofobia_cavaco_silva_decide_casamento_homossexual.html
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http://criasnoticias.wordpress.com/2010/05/17/homens-homossexuais-lidam-pior-com-o-

estigmal-social/ 

 

17 de Maio, RTP1 - “Free Hug: Contra a Homofobia”. Evento da rede ex aequo. Manuel 

Abrantes, entrevistado. 

http://www.youtube.com/user/Ir1a#p/a/u/2/n6I5pMqR_pk 

 

17 de Maio, 24 horas - “Silêncio de Cavaco veta casamento homossexual”. João Valério, 

entrevistado. 

http://www.24horasnewspaper.com/mostranews.php?l=9337 

 

17 de Maio, JN - “Associações mantêm-se na expectativa”. João Valério, entrevistado. 

http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1571618 

 

19 de Maio, DN - “Cada escola decide como vai explicar casamento 'gay'”. Manuel 

Abrantes, entrevistado. 

http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1573143 

 

20 de Maio, dezanove - “Conferência Homossexualidade e Discriminação na Infância e 

Adolescência”. Gonçalo Quinaz, conferencista. 

http://dezanove.pt/2010/05/20/conferencia-homossexualidade-e-discriminacao-na-

infancia-e-adolescencia-972 

 

22 de Maio, DN - “Portugal entra no roteiro do casamento homossexual”. Manuel 

Abrantes, entrevistado. 

http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1575820&seccao=Sul 

 

23 de Maio, dezanove - “Um abraço contra a discriminação”. Evento da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/2010/05/23/um-abraco-contra-a-discriminacao-980 

 

23 de Maio, JN - “A longa marcha dos direitos homossexuais”. 

http://jn.sapo.pt/Domingo/Interior.aspx?content_id=1576266 

 

31 de Maio, dezanove - “PS escolhe dia da publicação da lei do casamento no Diário 

da República para lançar livro”. rede ex aequo representada por Bárbara Pires e 

Andreia Pereira. 

http://dezanove.pt/2010/05/31/ps-escolhe-dia-da-publicacao-da-lei-do-casamento-no-

diario-da-republica-para-lancar-livro-1236 

 

31 de Maio, SIC - “Representantes de associações nacionais e internacionais de 

homossexuais almoçaram com Sócrates”. rede ex aequo representada por Andreia 

Pereira e Bárbara Pires. 

http://www.youtube.com/user/Ir1a#p/a/u/1/k0WCb9iQyLU 

 

http://www.youtube.com/user/Ir1a#p/a/u/2/n6I5pMqR_pk
http://www.24horasnewspaper.com/mostranews.php?l=9337
http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1571618
http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1573143
http://dezanove.pt/2010/05/20/conferencia-homossexualidade-e-discriminacao-na-infancia-e-adolescencia-972
http://dezanove.pt/2010/05/20/conferencia-homossexualidade-e-discriminacao-na-infancia-e-adolescencia-972
http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1575820&seccao=Sul
http://dezanove.pt/2010/05/23/um-abraco-contra-a-discriminacao-980
http://jn.sapo.pt/Domingo/Interior.aspx?content_id=1576266
http://dezanove.pt/2010/05/31/ps-escolhe-dia-da-publicacao-da-lei-do-casamento-no-diario-da-republica-para-lancar-livro-1236
http://dezanove.pt/2010/05/31/ps-escolhe-dia-da-publicacao-da-lei-do-casamento-no-diario-da-republica-para-lancar-livro-1236
http://www.youtube.com/user/Ir1a#p/a/u/1/k0WCb9iQyLU
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19 de Junho, dezanove - “Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa foi a maior de sempre”. 

Presença da rede ex aequo, com fotografia da faixa. 

http://dezanove.pt/2010/06/19/marcha-do-orgulho-lgbt-de-lisboa-a-maior-de-sempre-

1888 

 

20 de Junho, dezanove - “Marcha Lisboa: Como tudo acabou no Martim Moniz”. 

Citação e fotografia de João Valério. 

http://dezanove.pt/2010/06/20/marcha-lisboa-como-tudo-acabou-no-martim-moniz-

2011 

 

21 de Junho, Repórter TVI - “Por vergonha de amar”. Presença da rede ex aequo. 

Gonçalo Quinaz e Manuel Abrantes, entrevistados. 

http://www.youtube.com/watch?v=uQXahQUcHjw 

 

24 de Junho, dezanove - “Quem vai estar no Arraial Pride?”. Presença da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/2010/06/24/quem-vai-estar-no-arraial-pride-2136 

 

20 de Julho, dezanove - “TVI não quer beijos gays nos Morangos”. João Valério, 

entrevistado. 

http://dezanove.pt/2010/07/20/tvi-nao-quer-beijos-gays-nos-morangos-3013 

 

26 de Julho, dezanove - “Afinal gays portugueses não vão poder doar sangue (nova 

actualização)”. A rede ex aequo faz parte do abaixo-assinado. 

http://dezanove.pt/2010/07/26/afinal-gays-portugueses-nao-vao-poder-doar-sangue-

3083 

 

29 de Julho, dezanove - “Caso Morangos: Associações apelam ao envio massivo de 

mensagens de protesto para TVI (actualizada)”. Colectivos lançam um comunicado, 

entre eles, a rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/2010/07/29/caso-morangos-associacoes-apelam-ao-envio-massivo-

de-mensagens-de-protesto-para-tvi-3129 

 

29 de Julho, Destak - “TVI criticada por censurar cena gay”. Colectivos lançam um 

comunicado, entre eles, a rede ex aequo. 

http://www.destak.pt/artigo/71279 

 

30 de Julho, DN - “Não vale a pena censurar cenas gay”. Colectivos lançam um 

comunicado, entre eles, a rede ex aequo. 

http://www.destakes.com/redir/9749c06498b016b618f0eb87207212bb 

 

9 de Agosto, dezanove - “Os testemunhos e objectivos do acampamento de Verão para 

jovens LGBT”. Gonçalo Quinaz, entrevistado. 

http://dezanove.pt/2010/08/09/3286-3286 

http://dezanove.pt/2010/06/19/marcha-do-orgulho-lgbt-de-lisboa-a-maior-de-sempre-1888
http://dezanove.pt/2010/06/19/marcha-do-orgulho-lgbt-de-lisboa-a-maior-de-sempre-1888
http://dezanove.pt/2010/06/20/marcha-lisboa-como-tudo-acabou-no-martim-moniz-2011
http://dezanove.pt/2010/06/20/marcha-lisboa-como-tudo-acabou-no-martim-moniz-2011
http://www.youtube.com/watch?v=uQXahQUcHjw
http://dezanove.pt/2010/06/24/quem-vai-estar-no-arraial-pride-2136
http://dezanove.pt/2010/07/20/tvi-nao-quer-beijos-gays-nos-morangos-3013
http://dezanove.pt/2010/07/26/afinal-gays-portugueses-nao-vao-poder-doar-sangue-3083
http://dezanove.pt/2010/07/26/afinal-gays-portugueses-nao-vao-poder-doar-sangue-3083
http://dezanove.pt/2010/07/29/caso-morangos-associacoes-apelam-ao-envio-massivo-de-mensagens-de-protesto-para-tvi-3129
http://dezanove.pt/2010/07/29/caso-morangos-associacoes-apelam-ao-envio-massivo-de-mensagens-de-protesto-para-tvi-3129
http://www.destak.pt/artigo/71279
http://www.destakes.com/redir/9749c06498b016b618f0eb87207212bb
http://dezanove.pt/2010/08/09/3286-3286
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17 de Agosto, dezanove - “Primeiro ciclo de cinema LGBT em Cascais”. Gonçalo Quinaz 

e Manuel Gonçalves, entrevistados. 

http://dezanove.pt/2010/08/17/primeiro-ciclo-de-cinema-lgbt-em-cascais-3411 

 

31 de Agosto, Agenda Cultural de Cascais, nº46, página 34 - "I Ciclo de Cinema LGBT em 

Cascais". 

http://www.cm-cascais.pt/NR/rdonlyres/5D2977E4-65E6-40AF-AA7A-

812B2AAD786B/0/agenda_set_out2010.pdf 

http://agendaculturaldecascais.blogspot.com/2010/08/agenda-cultural-n-46-setembro-

e-outubro.html 

 

6 de Setembro, dezanove - “Projecto Educação: “A visibilidade tem ajudado a quebrar 

o tabu de falar sobre assuntos LGBT”. João Valério, entrevistado. 

http://dezanove.pt/2010/09/06/projecto-educacao-lgbt-a-visibilidade-tem-ajudado-a-

quebrar-o-tabu-de-falar-sobre-assuntos-lgbt-3984 

 

30 de Setembro, dezanove - “Duas semanas para promover a diversidade LGBT em 

Aveiro”. Juliana Frazão e Romeu Monteiro, entrevistados. 

http://dezanove.pt/2010/09/30/duas-semanas-de-diversidade-lgbt-em-aveiro-4784 

 

Outubro, Com’Out - “Fará sentido existir um bairro para a comunidade LGBT?”. Andreia 

Pereira, cronista. 

 

Outubro, Com’Out - “A tirania do silêncio”. João Valério, entrevistado. 

 

1 de Outubro, dezanove - “Dia T: “A primeira coisa que vou fazer mal a lei seja publicada 

é ir ao registo””. Andreia Pereira, entrevistada. 

http://dezanove.pt/2010/10/01/dia-t-a-primeira-coisa-que-vou-fazer-mal-a-lei-seja-

publicada-e-ir-ao-registo-4818 

 

11 de Outubro, dezanove - “Associação rede ex aequo muda de logótipo”. Vanessa 

Fernandes, entrevistada. 

 

12 de Outubro, dezanove - “dezanove distinguido nos Prémios Média” 

http://dezanove.pt/2010/10/12/site-de-noticias-dezanove-distinguido-5109 

 

15 de Outubro, Público - “Jornalista São José Almeida ganha prémio da rede ex aequo”. 

http://digital.publico.pt/Media/jornalista-sao-jose-almeida-ganha-premio-da-rede-

exaequo_1461189 

 

18 de Outubro, ionline - “Associação de jovens LGBT recebeu este ano meia centena de 

denúncias de discriminação”. Andreia Pereira, entrevistada. 

http://www.ionline.pt/conteudo/83837-associacao-jovens-lgbt-recebeu-este-ano-meia-

centena-denuncias-discriminacao 

http://dezanove.pt/2010/08/17/primeiro-ciclo-de-cinema-lgbt-em-cascais-3411
http://www.cm-cascais.pt/NR/rdonlyres/5D2977E4-65E6-40AF-AA7A-812B2AAD786B/0/agenda_set_out2010.pdf
http://www.cm-cascais.pt/NR/rdonlyres/5D2977E4-65E6-40AF-AA7A-812B2AAD786B/0/agenda_set_out2010.pdf
http://agendaculturaldecascais.blogspot.com/2010/08/agenda-cultural-n-46-setembro-e-outubro.html
http://agendaculturaldecascais.blogspot.com/2010/08/agenda-cultural-n-46-setembro-e-outubro.html
http://dezanove.pt/2010/09/06/projecto-educacao-lgbt-a-visibilidade-tem-ajudado-a-quebrar-o-tabu-de-falar-sobre-assuntos-lgbt-3984
http://dezanove.pt/2010/09/06/projecto-educacao-lgbt-a-visibilidade-tem-ajudado-a-quebrar-o-tabu-de-falar-sobre-assuntos-lgbt-3984
http://dezanove.pt/2010/09/30/duas-semanas-de-diversidade-lgbt-em-aveiro-4784
http://dezanove.pt/2010/10/01/dia-t-a-primeira-coisa-que-vou-fazer-mal-a-lei-seja-publicada-e-ir-ao-registo-4818
http://dezanove.pt/2010/10/01/dia-t-a-primeira-coisa-que-vou-fazer-mal-a-lei-seja-publicada-e-ir-ao-registo-4818
http://dezanove.pt/2010/10/12/site-de-noticias-dezanove-distinguido-5109
http://digital.publico.pt/Media/jornalista-sao-jose-almeida-ganha-premio-da-rede-exaequo_1461189
http://digital.publico.pt/Media/jornalista-sao-jose-almeida-ganha-premio-da-rede-exaequo_1461189
http://www.ionline.pt/conteudo/83837-associacao-jovens-lgbt-recebeu-este-ano-meia-centena-denuncias-discriminacao
http://www.ionline.pt/conteudo/83837-associacao-jovens-lgbt-recebeu-este-ano-meia-centena-denuncias-discriminacao
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19 de Outubro, esquerda.net - “Jovens do secundário vítimas de homofobia”. Andreia 

Pereira, entrevistada. 

http://www.esquerda.net/artigo/jovens-do-secund%C3%A1rio-v%C3%ADtimas-de-

homofobia 

 

27 de Outubro, Diário Digital - “Prémios Média 2010 da rede ex aequo sábado no SLTM”. 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=9&id_news=475654 

 

31 de Outubro, TVI - “TVI recebe mais dois prémios”. Prémios Média da rede ex aequo. 

http://www.tvi24.iol.pt/galeria_nova.html?mul_id=13340429 

 

5 de Novembro, Região de Leiria - “Leiria perde grupo de apoio a jovens lésbicas, gays, 

bissexuais e transgéneros”. Andreia Pereira, entrevistada. 

http://www.regiaodeleiria.pt/2010/11/05-de-novembro-2010/ 

 

6 de Novembro, dezanove - “Pela primeira vez em Portugal dá-se a cara contra o 

bullying”. Sara Martinho, Coordenadora do Projecto Inclusão, entrevistada. 

http://dezanove.pt/2010/11/06/pela-primeira-vez-em-portugal-da-se-a-cara-contra-o-

bullying-5448 

 

10 de Novembro, Tardes da Júlia, TVI - Lançamento da campanha contra o bullying 

homofóbico. Sara Martinho, Coordenadora do Projecto Inclusão, entrevistada. 

 

14 de Novembro, esquerda.net - “Movimentos #3 : rede ex aequo”. Manuel Abrantes, 

entrevistado. 

 

 

ii) Colaboração com estudos e investigações 

 

15 de Fevereiro - “Homossexualidade” por Bruno Costa da Esc. Sec. Inês de Castro. 

O trabalho foi exposto à comunidade escolar e também ao público em geral nos dias 

11/12 de Março, altura em que se realizou o projecto Qualifica. A entrevista cedida por 

Vanessa Fernandes fez parte integrante dessa exposição. 

 

Março - “Relações entre indivíduos do mesmo sexo” por Diana Figueira, Fabiana e Sofia 

da Universidade da Beira Interior. 

Pretendia-se verificar se as opiniões, preocupações e reacções dos membros dos 

membros da rede ex aequo variam consoante as assimetrias regionais, qual o peso da 

sociedade tendo em conta a família e os amigos nas tomadas de decisão, e demonstrar 

que todos estes membros apesar de orientações sexuais diferentes, são indivíduos como 

todos os outros, que acabam por se tornar "diferentes" devido a toda uma pressão 

social. Questionários entregues presencialmente a membros de grupos locais. 

http://www.esquerda.net/artigo/jovens-do-secund%C3%A1rio-v%C3%ADtimas-de-homofobia
http://www.esquerda.net/artigo/jovens-do-secund%C3%A1rio-v%C3%ADtimas-de-homofobia
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=9&id_news=475654
http://www.tvi24.iol.pt/galeria_nova.html?mul_id=13340429
http://www.regiaodeleiria.pt/2010/11/05-de-novembro-2010/
http://dezanove.pt/2010/11/06/pela-primeira-vez-em-portugal-da-se-a-cara-contra-o-bullying-5448
http://dezanove.pt/2010/11/06/pela-primeira-vez-em-portugal-da-se-a-cara-contra-o-bullying-5448
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3 de Março - “Reportagem - Redes Sociais & Homossexualidade” por Pedro Garcia da 

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

Tem como objectivo explorar as diferentes espécies de relacionamento que daí podem 

nascer: quer sejam relacionamentos fortuitos, relações longas ou simples relações de 

amizade, procuro essencialmente reunir depoimentos e experiências decorrentes do uso 

destas redes sociais específicas. http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21396.0 

 

8 de Março - “My World” por Susana Cristina Matos Araújo da Restart. 

Este trabalho visa sensibilizar a sociedade para todos os que nos rodeiam sem receios, 

preconceitos, discriminação. É um estudo visual das diferentes raças, etnias, religiões, 

estereótipos, classes sociais existentes no nosso país. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21437.0 

 

24 de Março - “Revista Greta” por Milena Lima Ribeiro da Universidade Paulista - UNIP. 

Tem como objectivo a elaboração de uma revista electrónica sobre e para o público 

homossexual feminino. http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21599.0 

 

25 de Março - “STALKING - Prevalência na população Homossexual” por Débora Mota 

da Universidade do Minho. 

Esta investigação tem como objectivo estudar os comportamentos e percepções de 

stalking sustentadas pela comunidade homossexual. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21619.0 

 

31 de Março – “A Assertividade Sexual em Homens que têm sexo com Homens: Um 

estudo sobre o VIH/SIDA” por Filipa Farrajota da Asociacíon Española de Psicología 

Conductual (AEPC) y Instituto Superior de Psicología Clínica y de la Salud (ISPCS). 

Este estudo tem como finalidade analisar no grupo de “Homens que tem sexo com 

Homens” aspectos como a negociação, o sexo impessoal, a permissividade e 

responsabilidade sexual, etc., e em que medida estas competências assertivas e atitudes 

face aos relacionamentos e sexualidade poderão influenciar a percepção e prática de 

comportamentos de risco, e consequentemente propiciar o aumento de novos casos de 

infecção e a re-infecção.  

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21659.0 

 

13 de Abril – “Representação de Espaços de (Des)Igualdade: Níveis de Visibilidade” por 

Eduarda Ferreira da Universidade Nova de Lisboa. 

Tem como objectivo mapear os espaços físicos e online lésbicos e gay em Portugal. 

Numa primeira fase, o projecto pretende listar os espaços comerciais de convívio 

identificados como "LGBT friendly”, analisar a percepção do grau “LGBT friendly” dos 

espaços públicos, analisar os espaços online (websites, blogues, fóruns, etc.) e realizar 

entrevistas semi-estruturadas / Focus groups. Foi disponibilizado um questionário online 

com o objectivo de analisar a percepção do grau “LGBT friendly” dos espaços públicos. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21810.0 

 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21396.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21437.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21599.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21619.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21659.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21810.0
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22 de Abril – “Identidades transgénero e transexuais: Desenvolvimento de processos 

identitários e expressões de género minoritárias” por Nuno Guedes Pinto do CIS - Centro 

de Investigação e Intervenção Social / ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. 

O objectivo principal do trabalho de investigação referido é, através do estudo dos 

processos de desenvolvimento identitário de pessoas transexuais, contribuir para o 

conhecimento de uma população que (também) em termos académicos tem sido 

marginalizada. http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21931.0 

 

24 de Maio - “Estudo PREVIH no Centro LGBT - ILGA” pela Associação ILGA Portugal. 

No Âmbito do projecto PREVIH, a ILGA está a desenvolver um estudo sobre infecção 

VIH/sida nos grupos de homens que têm sexo com homens, que pretende melhorar o 

acesso à informação, prevenção e acesso aos serviços de saúde. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22261.0 

 

25 de Maio - “Homossexualidade no Estado Novo” por João Paulo Pimenta do IPL: ESCS-

Escola Superior de Comunicação Social. 

Tem como objectivo conhecer pessoas que viveram na época do Estado Novo e o que 

significou para elas viverem a sua homossexualidade na altura. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22274.0 

 

26 de Maio - "Representação de Espaços de (Des)Igualdade: Níveis de Visibilidade" por 

Eduarda Ferreira da Universidade Nova de Lisboa. 

Tem como objectivo realizar entrevistas online (por Skype ou MSN) a jovens, sobre 

questões relacionadas com os espaços públicos e a visibilidade/invisibilidade de 

comportamentos homossexuais. http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22290.0 

 

26 de Maio - “Marketing voltado para o mercado gay e lésbico” por Márcia Aparecida 

Lima bastos da Fundetec Unidade Campos Eliseos - São Paulo. 

Tem como objectivo falar das empresas "gay friendly" e alguns pontos ideais ao 

marketing voltado a este público, visando o sucesso e aceitação. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22289.0 

 

17 de Junho - “Segmento Turístico Gay em Portugal” por Eliana Freitas do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo - ESTG. 

Existem poucos estudos acerca sobre o Turismo Gay, sendo fulcral este tipo de trabalhos 

no âmbito do turismo, para que haja uma oferta mais alargada para este segmento de 

mercado. Assim, este estudo tem como objectivo saber se é viável a abertura de 

empreendimentos turísticos "gay friendly". 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22565.0 

 

2 de Julho - “Representação da sexualidade não normativa no cinema português” por 

Sílvia Azevedo da Universidade da Beira Interior. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=21931.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22261.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22274.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22290.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22289.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22565.0
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Tem como objectivo perceber como é que a sexualidade que não se encaixa na 

chamada sexualidade normativa tem sido representada ao longo das décadas no 

cinema português e se há algum trajecto evolutivo nessa mesma representação. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22783.0 

 

12 de Julho - “Experiências e Expectativas nas Relações Amorosas (ou Diádicas) de gays 

e lésbicas” por Pedro Costa do Instituto Superior de Psicologia Aplicada. 

Os questionários fazem parte do projecto de Investigação sobre Parentalidade LGB. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22913.0 

 

12 de Julho - "Comportamento sexual e conhecimento dos homens face às infecções 

sexualmente transmissíveis" por Adriano Barbosa, Ricardo Fuertes, Luís Mendão. 

Trabalho de investigação que tem por objectivo identificar o conhecimento dos homens 

face às infecções sexualmente transmissíveis, bem como os seus comportamentos 

sexuais. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22915.0 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22619.0 

 

14 de Julho - “Comportamentos de Risco e de Saúde em Homossexuais: Determinantes 

Psicossociais” por Letícia David do Instituto Miguel Torga - Coimbra. 

A investigação em decurso pretende compreender melhor a realidade dos 

Homossexuais, o que poderá possibilitar aos Psicólogos melhores estratégias de apoio ao 

indivíduo homossexual. http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22934.0 

 

22 de Julho - “Adaptação e experiência de divórcio em adultos portugueses” por Diogo 

Lamela da Escola de Psicologia, Universidade do Minho. 

O primeiro estudo nacional sobre o divórcio tem como objectivo geral conhecer como 

os adultos portugueses experienciaram ou experienciam o seu divórcio e compreender 

os ganhos e/ou perdas que o divórcio trouxe para as suas vidas. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23092.0 

 

22 de Julho - "Intimidade Conjugal e Desejo Sexual no Casal: A Diferenciação como 

Paradoxo?" por Luana Cunha Ferreira da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa e Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

Tem como objectivo recolher informações sobre os trajectos de intimidade conjugal, 

desejo sexual e diferenciação, ao longo da vida no casal, de forma a elaborar um 

quadro teórico de compreensão destas dinâmicas e de intervenções eficazes nestas 

temáticas, cruciais para o bem estar do casal e da pessoa. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23088.0 

 

5 de Agosto - “Envelhecimento e minorias sexuais: ambiente psicossocial e necessidades 

de saúde” por Julieta Martins Azevedo da Universidade da Beira Interior. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22783.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22913.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22915.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22619.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=22934.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23092.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23088.0
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Tem como objectivo compreender quais as necessidades psicossociais e de saúde que 

as minorias sexuais enfrentam no envelhecimento, assim como a sua qualidade de vida 

e principais dificuldades que enfrentam. Foi disponibilizado um questionário. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23212.0 

 

17 de Agosto - “Influência dos meios de comunicação nos papéis de género em 

lésbicas” por Cátia Filipa Pereira Mendes do Instituto Superior da Maia. 

O objectivo deste estudo é perceber de que forma os meios de comunicação 

influenciam as performatividades de género. O questionário divulgado tem apenas 

como destinatário mulheres lésbicas ou bissexuais. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23321.0 

 

6 de Setembro - “Consulta Nacional sobre Emprego Jovem” pelo Conselho Nacional da 

Juventude. 

Divulgação de um questionário que se insere no âmbito do novo ciclo de diálogo 

estruturado com os/as jovens definido e desenvolvido em toda a União Europeia. Através 

dele, quer-se recolher a opinião dos/as jovens e de todas as pessoas interessadas em 

participar num processo da máxima importância. Inteirar-se das propostas, dúvidas, 

sugestões existentes sobre este tema. http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23502.0 

 

18 de Outubro - “Bullying Homofóbico em escolas portuguesas” por uma equipa de 

investigadoras da Universidade do Minho. 

O questionário pretende conhecer a frequência e características do bullying 

homofóbico nas escolas portuguesas. O termo “bullying” compreende todas as formas 

de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, 

adoptadas por uma ou mais pessoas contra outro/a(s), causando dor e angústia, e 

executadas dentro de uma relação desigual de poder. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=24074.0 

 

15 de Novembro - “História de vida de uma família homossexual” por Liliana Sofia Lima 

Dantas da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

Tem como objectivo recolher informações sobre a História de Vida Familiar com base na 

análise de uma entrevista a uma família sã. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=24364.0 

 

16 de Novembro - “Heterotopias e Constelações Queer – Espacialidades Lésbicas e Gays 

na cidade de Lisboa” por Paulo Jorge Vieira do Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território, Universidade de Lisboa. 

Este trabalho tem como objectivos descrever os usos e apropriação do espaço urbano 

de Lisboa por parte de lésbicas e gays residentes na área metropolitana de Lisboa; 

descrever os modos de uso e apropriação diferenciados entre mulheres lésbicas e 

homens gays; recolher discursos sobre a cidade de Lisboa e cosmopolitismo urbano de 

sujeitos lésbicas e gays; analisar os discursos sobre cidade como expressão das 

espacialidades e subjectividades lésbicas e gays; promover um conhecimento científico 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23212.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23321.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=23502.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=24074.0
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=24364.0
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geográfico sobre os modos de uso e apropriação do espaço urbano a partir de uma 

diferenciação subjectiva em torno da orientação sexual. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=24386.0 

 

 

iii) Material informativo 

 

Actualização, reedição e distribuição de trípticos informativos sobre a rede ex aequo, 

através dos grupos locais e de todas as iniciativas em que a associação esteve presente, 

assim como através de associações parceiras. 

 

Finalização e produção duma nova edição da brochura “Educar para a Diversidade – 

Um Guia para Professores sobre Orientação Sexual e Identidade de Género”. 

 

 

iv) Divulgação dos Grupos Locais de Jovens pelas suas regiões 

 

Os grupos ex aequo aveiro, ex aequo cascais, ex aequo coimbra, ex aequo évora e ex 

aequo setúbal deslocaram-se durante o ano a estabelecimentos de ensino, centros de 

juventude, bibliotecas municipais, pavilhões desportivos, centros culturais, associações 

regionais, câmaras municipais, colectivos políticos, centros de saúde e outros pólos nas 

suas cidades e áreas de intervenção com o intuito de divulgar o grupo e a associação, 

proporcionando um maior conhecimento local sobre os projectos e actuação da rede 

ex aequo e seus grupos locais, adesão por parte dos jovens e consolidando o seu 

trabalho. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=24386.0
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4. ÁREA DE EDUCAÇÃO 

 

i) Projecto Educação LGBT – Distribuição de Material 

Continuação da distribuição das brochuras “Perguntas e Respostas sobre Orientação 

Sexual e Identidade de Género” e “Educar para a Diversidade – Um Guia para 

Professores sobre Orientação Sexual e Identidade de Género” por iniciativa própria e a 

pedido específico de estudantes, professores ou técnicos educativos. 

 

ii) Apoio 

Esclarecimento de dúvidas e respostas a pessoas com dúvidas sobre orientação sexual, 

identidade de género ou homobitransfobia em espaços escolares, que nos contactaram 

por telefone, por email ou presencialmente. 

 

iii) Sessões de esclarecimento e outros acontecimentos educativos 

Voluntários do Projecto Educação LGBT, com formação específica para o efeito 

adquirida em anos anteriores ou neste ano (ver Área 5 do presente relatório), 

dinamizaram ou participaram em sessões de esclarecimento e debate realizadas em 

estabelecimentos de ensino ou espaços comunitários, a convite de estudantes, 

professores, psicólogos, outros técnicos educativos ou organismos públicos. 

No ano lectivo de 2009/2010, foram efectuadas 51 sessões em 12 distritos diferentes do 

país, com uma participação total de 2708 pessoas, das quais 2545 foram jovens. 

Em 2010 realizaram-se as seguintes sessões: 

 

Janeiro 

 

27/1: Escola Básica do Bairro Padre Cruz, Lisboa 

A convite da associação SOS Racismo, o Projecto Educação LGBT foi inserido num 

projecto escolar que visa complementar os conteúdos leccionados nas disciplinas 

correntes com sessões de debate e esclarecimento sobre temas de relevância social e 

cívica. Para abordar questões de orientação sexual, identidade de género e 

homo/transfobia, os oradores João Valério e Manuel Abrantes dinamizaram uma sessão 

de 90 minutos com uma turma do 9º ano. 

 

27/1: Instituto Português da Juventude em Bragança 

A convite de um grupo de estudantes da Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Bragança, os oradores Sara Oliveira e Telmo Fernandes dinamizaram uma 

sessão de esclarecimento e debate sobre orientação sexual e identidade de género. A 

sessão teve a duração de 2 horas e nela estiveram presentes 160 alunos do 10º ao 12º 

ano de duas escolas da zona, para além das turmas do curso superior de Educação 

Social. 
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Fevereiro 

 

10/2: Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes, Olhão 

Os oradores Alexandra Santos e José Santos dinamizaram uma sessão de esclarecimento 

de 90 minutos para cerca de 100 alunos e 5 professores do 12º ano. O convite partiu de 

um grupo de estudantes a desenvolver um trabalho sobre “Orientações Sexuais”. 

 

18/2: Escola Secundária de Ermesinde, Valongo 

Os oradores Sara Oliveira, Bernardo Ferreira e Hélder Pereira organizaram  três sessões 

para turmas diferentes ao longo da manhã. Esta iniciativa partiu de um grupo de alunos, 

que contactaram o Projecto Educação LGBT no sentido de apoio e esclarecimento de 

dúvidas após uma apresentação que tinham feito sobre o tema. 

 

24/2: Escola Secundária Raul Proença, Caldas da Rainha 

Duas professoras, em conjunto com a Associação de Estudantes, organizaram duas 

sessões, de 90 minutos cada, a fim de informar e gerar debate sobre o tema da 

discriminação de pessoas LGBT. Um total de 120 estudantes e 10 professores assistiram às 

intervenções dos oradores José Santos e Sandra Santos. 

 

25/2: Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço, Linda-a-Velha 

Um grupo de alunos do 12º ano estava a desenvolver um trabalho sobre os modos como 

a homossexualidade é encarada pela população da sua escola. De forma a divulgar o 

projecto e a sensibilizar alunos e professores para a temática, planearam uma sessão de 

esclarecimento e debate, com a duração total de 1h45, dirigida a várias turmas da 

escola (80 alunos). Esta foi dinamizada pelos oradores Elisabete Pereira e Manuel 

Abrantes. Os alunos responsáveis pela organização participaram como voluntários, três 

meses mais tarde, na iniciativa da rede ex aequo para celebrar o Dia Internacional da 

Luta Contra a Homofobia e a Transfobia (ver Área 6, Alínea i deste relatório). 

 

Março 

 

1/3 a 24/3: Escolas do Município de Valongo 

A Câmara Municipal de Valongo levou a cabo o projecto “Biblioteca Humana”, dirigido 

a estudantes do 3º Ciclo e Ensino Secundário do Concelho de Valongo, com o intuito de 

informar e debater questões de discriminação e cidadania. O Projecto Educação LGBT 

foi convidado a integrar o projecto, na componente dos direitos associados à 

identidade de género e à orientação sexual. Ao longo do mês de Março, oradores do 

Projecto Educação LGBT participaram em acções em 6 escolas diferentes: 

· Escola Secundária de Valongo; 

· Escola Secundária de Alfena; 

· Escola Básica 2,3 de Sobrado; 

· Escola Básica 2,3 Padre Américo; 

· Escola Básica 2,3 D. António Ferreira Gomes; 

· Escola Secundária de Ermesinde. 
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Esta iniciativa abarcou um total de 554 estudantes e 34 professores, e foi assegurada pelos 

oradores Sara Oliveira, Bernardo Ferreira, Telmo Fernandes e Luís Silva. 

 

11/3: Escola Secundária Inês de Castro, Canidelo 

No seguimento do contacto estabelecido por quatro formandos do ensino em horário pós-

laboral, o orador Telmo Fernandes dinamizou uma sessão de esclarecimento de 

aproximadamente 1 hora para 40 alunos e 3 responsáveis educativos. 

 

15/3: Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra 

A associação de estudantes convidou a rede ex aequo a integrar o painel de 

comentadores numa palestra sobre orientação sexual e identidade de género. Cátia 

Figueiredo e Filipe Silva foram os oradores presentes, numa iniciativa que contou com a 

participação de cerca de 30 estudantes. 

 

16/3: Escola Secundária da Ramada 

Elisabete Pereira e Manuel Abrantes dinamizaram uma sessão de 90 minutos sobre 

orientação sexual, transgenerismo e juventude a convite da UMAR – União de Mulheres 

Alternativa e Resposta, que estava a trabalhar com uma professora da escola sobre diversas 

temáticas de cidadania. Estiveram presentes 20 alunos do 12º ano. 

 

18/3: Escola Profissional de Setúbal 

No âmbito de um projecto escolar sobre discriminação, uma professora pediu ao Projecto 

Educação LGBT que organizasse uma sessão sobre discriminação com base na orientação 

sexual. Manuel Magalhães e Elisabete Pereira informaram e responderam às perguntas de 

aproximadamente 100 estudantes e 3 professores. 

 

22/3: Escola 2,3 Dr. António Augusto Louro, Seixal 

Por iniciativa de uma professora que procurou o apoio da rede ex aequo para abordar 

certas questões a leccionar no programa de Educação Sexual, organizaram-se três sessões 

para diferentes turmas do 3º ciclo. Os oradores José Santos, Cátia Figueiredo e Elisabete 

Pereira organizaram dinâmicas e responderam a dúvidas de estudantes e professores 

durante toda a manhã, abrangendo um total de 140 alunos. 

 

22/3: Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria 

A oradora Sandra Santos estivera há um ano nessa escola para falar a uma turma. Dado o 

sucesso dessa sessão, vários professores quiseram também ter uma sessão com os seus 

alunos este ano. Sara Martinho foi a voluntária responsável por dinamizar uma sessão de 2 

horas para 120 alunos e 5 professores. 

 

22/3: Escola Secundária do Entroncamento 

Um grupo de alunos que se formou na disciplina de Área de Projecto quis aprofundar a 

temática do preconceito, tendo recebido os oradores Andreia Pereira e Manuel Abrantes 

para uma sessão de esclarecimento e debate sobre discriminação existente para com gays 
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e lésbicas. A sessão teve a duração de 90 minutos e contou com a participação de 40 

estudantes do 12º ano e 3 professores. 

 

23/3: Escola Secundária de Miraflores 

O Projecto Educação LGBT foi convidado a dinamizar uma acção de esclarecimento por 

iniciativa de duas professoras e da psicóloga da escola, resultado da sua preocupação 

com a situação específica de vári@s jovens que se assumiram recentemente como 

homossexuais ou bissexuais na escola e têm encontrado reacções homofóbicas e de 

desconhecimento de questões LGBT por parte dos colegas e da equipa docente. A oradora 

Sara Martinho assegurou a sessão de 2 horas, na qual estiveram presentes 40 estudantes. 

 

24/3: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa 

A Associação de Estudantes convidou a rede ex aequo a participar durante todo o dia na 

Feira de Voluntariado a decorrer no instituto. A meio da tarde, o Projecto Educação LGBT 

conduziu uma sessão de 1 hora para cerca de 40 estudantes de uma turma, na qual foram 

aprofundadas as questões centrais do trabalho da associação. Sara Martinho e Andreia 

Pereira foram as oradoras presentes. 

 

25/3: Escola Secundária de Estarreja 

Os oradores Liliana Rodrigues e Helder Pereira dinamizaram uma sessão de 90 minutos 

dirigida a 34 alunos e uma professora, respondendo a um convite endereçado por um 

grupo de estudantes que, na Área de Projecto, tinha como tema: “Família: O que mudou?” 

 

25/3: Escola Básica 2,3 de Arco de Baúlhe 

Na sequência de uma palestra do Projecto Educação LGBT no ano anterior, a mesma 

professora convidou a rede ex aequo para uma nova participação, desta vez no âmbito da 

disciplina de Área de Projecto, na qual se trabalhava o tema da discriminação. O orador 

Telmo Fernandes conduziu a sessão de 1h30 com 3 turmas do 9º ano (68 alunos e 3 

professores). 

 

Abril 

 

13/4: Universidade do Minho, Braga 

Uma docente universitária convidou a rede ex aequo para dinamizar uma aula sobre 

orientação sexual e identidade de género no âmbito da disciplina "Psicologia e Diversidade 

Sociocultural", para estudantes do 1º e 2º ano do curso de Psicologia. A oradora Liliana 

Rodrigues, apoiada por dois ex-coordenadores do grupo local da rede ex aequo em Braga, 

conduziu a sessão para 30 estudantes. 

 

14/4 a 15/6: Escola Básica Nº 2 de Telheiras, Lisboa 

Ao longo de dois meses, o Projecto Educação LGBT conduziu sessões de esclarecimento 

para diferentes turmas de 2º e 3º ciclo, no âmbito do programa de educação para a 

sexualidade e para os afectos desenvolvido pela enfermeira voluntária na escola. Realizou-

se um total de 7 sessões, com 135 estudantes presentes. André Pereira, Cláudia Rita, José 
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Santos, Cátia Figueiredo, Elisabete Pereira e Manuel Abrantes foram os voluntários 

responsáveis pela condução destas sessões. 

 

21/4: Escola Secundária de Camões, Lisboa 

A convite do psicólogo escolar, os oradores Cátia Figueiredo, André Pereira e João Valério 

dinamizaram uma sessão de esclarecimento e debate para cerca de 100 alunos e 6 

professores do ensino secundário. 

 

28/4: Universidade da Beira Interior, Covilhã 

Um grupo de estudantes contactou-nos no sentido de promover uma acção de 

sensibilização para a diversidade no que toca à orientação sexual. A sessão de 

esclarecimento, conduzida pelas oradoras Sara Oliveira e Diana Ferreira, teve a duração de 

2 horas e a participação de 70 estudantes. 

 

30/4 e 7/5: Escola Básica do Bairro Padre Cruz, Lisboa 

No seguimento da sessão realizada em Janeiro, a associação SOS Racismo voltou a propor 

duas sessões de esclarecimento sobre orientação sexual e identidade de género para 

alunos do 8º e 9º ano. Andreia Pereira e Manuel Abrantes deram informações e dinamizaram 

actividades junto de um total de 34 estudantes e 4 professores. 

 

Maio 

 

7/5: Escola Secundária Gama Barros, Cacém 

Cátia Figueiredo e Joana Fernandes conduziram uma sessão de 60 minutos para 15 

estudantes do 12º ano, a convite de uma aluna do 12º ano cujo grupo de trabalho estava a 

abordar questões de discriminação. 

 

17/5: Escola Secundária da Amadora 

Os oradores David Pinto e Cátia Figueiredo dinamizaram uma sessão de esclarecimento 

dirigida a uma turma do 12º ano constituída por 20 rapazes. O convite, de uma professora, 

surgiu por recomendação duma psicóloga do Centro Olá Jovem da Amadora, depois de 

um rapaz da turma se ter assumido como homossexual e isto ter provocado algumas 

reacções negativas por parte de colegas. 

 

20/5: Escola Secundária de Sampaio, Sesimbra 

Um grupo de estudantes a desenvolver o seu trabalho da Área de Projecto sobre 

"Homossexualidade", contando com o apoio da professora responsável pelo Projecto 

Integrado de Saúde da escola, resolveu convidar-nos para uma sessão de trabalho com a 

sua turma. A sessão, de 90 minutos, contou com a participação de 30 estudantes e 2 

professores, e foi dinamizada pela oradora Elisabete Pereira. 

 

21/5: Escola Secundária dos Carvalhos, Vila Nova de Gaia 

O Projecto Educação LGBT foi convidado a integrar a conferência organizada por um grupo 

de estudantes no âmbito da Área de Projecto sobre a discriminação. A sessão de 1 hora foi 
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conduzida pelos voluntários Sandra Magalhães, Helder Pereira e Bernardo Ferreira, com um 

total de 80 estudantes e 3 professores. 

 

Junho 

 

4/6: Escola Secundária de Miraflores 

Alexandra Santos e André Pereira asseguraram uma sessão de esclarecimento de 30 minutos 

a convite de uma estudante do 11º ano, que pediu apoio ao Projecto Educação LGBT para 

completar a apresentação do seu trabalho sobre transexualidade. Os oradores 

apresentaram um pouco das situações concretas com que lidam as pessoas transexuais e 

responderam às dúvidas da estudante, bem como dos seus 24 colegas e 2 professoras. 

 

28/6: Escola Secundária da Maia 

Uma professora do ensino para adultos em horário pós-laboral, responsável pelo 

desenvolvimento do tema «Ciência e Controvérsias Públicas», convidou o Projecto 

Educação LGBT para abordar as questões concretas que rodeiam o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo. A intervenção dos oradores Bernardo Ferreira e Ana Pires teve a 

duração aproximada de 60 minutos, tendo esclarecido um total de 20 estudantes e 2 

professores. 

 

Novembro 

 

9/11: Universidade do Minho, Braga 

O Projecto Educação LGBT foi convidado a dinamizar uma sessão de esclarecimento 

integrada numa aula da disciplina de Psicologia e Diversidade Sócio-Cultural. O orador 

Bernardo Ferreira assegurou o esclarecimento de 60 estudantes e 2 professores de 1º e 2º 

anos da Licenciatura de Psicologia. 

 

 

iv) Observatório de Educação 

Continuação da divulgação do formulário do Observatório de Educação, que permite a 

apresentação de queixas sobre situações de homofobia e transfobia nos espaços de ensino. 

A nova versão do formulário encontra-se disponível online, pela primeira vez com 

preenchimento inteiramente anónimo, e foi divulgada pelos membros da associação, 

sindicatos de professores e associações de pais e encarregados de educação, assim como 

através das diversas iniciativas da rede ex aequo e das redes sociais. 

A informação recolhida deverá integrar o Relatório do Observatório de Educação LGBT 

2010. 
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5. Área Organizacional 

 

i) Geral 

 1 Março 2010 - Entrega do Relatório Final do PAAJ 2009 

Entrega do Relatório Final da Candidatura ao Programa de Apoio às Associação 

Juvenis de 2009, conforme aprovado em Assembleia Geral a 20 de Fevereiro de 

2010. 

 30 Julho 2010 - Entrega da Candidatura a Apoios da CML 

Entrega da candidatura a Apoios da Câmara Municipal de Lisboa, através do 

programa da Base de Dados para a Atribuição de Apoios. 

 

 

ii) Grupos Locais 

 

Eleições Nominais nas Equipas Coordenadoras dos Grupos Locais 

Ao longo do ano realizaram-se eleições nominais servindo de substituição de 

Coordenadores ou para integração de novos elementos nas equipas coordenadoras, 

devido a irregularidades na permanência no cargo em situação apresentada no 

Regulamento Interno e/ou para fortalecimento da Coordenação. 

O grupo ex aequo faro previu a realização de eleições nominais para integração na 

equipa, entrando em inactividade devido à falta de voluntários para integração e 

continuação no cargo. 

O grupo ex aequo coimbra teve as eleições nominais de 13 de Janeiro anuladas devido 

a irregularidades nas situações dos votantes e da candidata, em situação apresentada 

no Regulamento Interno. A Direcção nomeia posteriormente a candidata proposta após 

regularização da situação. 

24 Fevereiro 2010 – Nomeação da candidata para o Grupo Local ex aequo coimbra; 

24 Fevereiro 2010 – Eleições Nominais do Grupo Local ex aequo aveiro; 

23 Janeiro 2010 – Eleições Nominais do Grupo Local ex aequo lisboa; 

28 Julho 2010 – Eleições Nominais do Grupo Local ex aequo coimbra; 

28 Julho 2010 – Eleições Nominais do Grupo Local ex aequo porto. 

 

Outubro e Novembro 2010 – Eleições Gerais para Equipas Coordenadoras dos Grupos 

Locais 

Conforme indicações regulamentares procedeu-se às eleições gerais das equipas 

coordenadoras para Outubro, sendo que em alguns grupos, devido ao não 

cumprimento de prazos estipulados no Regulamento Interno, foi necessário realizar as 

eleições em Novembro. 
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Os grupos ex aequo aveiro e ex aequo leiria não realizaram as suas eleições devido à 

falta de voluntários para as Coordenações. 

As eleições do grupo ex aequo porto foram anuladas devido a irregularidades no 

procedimento eleitoral em situações apresentadas no Regulamento Interno, sendo que 

a lista candidata foi nomeada pela Direcção para exercício de funções. 

23 Outubro 2010 – Eleições Gerais do Grupo Local ex aequo cascais; 

23 Outubro 2010 – Eleições Gerais do Grupo Local ex aequo lisboa; 

23 Outubro 2010 – Eleições Gerais do Grupo Local ex aequo setúbal; 

10 Novembro 2010 – Eleições Gerais do Grupo Local ex aequo coimbra; 

13 Novembro 2010 – Eleições Gerais do Grupo Local ex aequo braga; 

15 Novembro 2010 – Nomeação da Equipa Coordenadora para o Grupo Local ex 

aequo porto. 

 

Actividade e Inactividade dos Grupos Locais 

Ao longo do ano foram vários os grupos que por falta de voluntários para continuarem o 

projecto entraram em período de inactividade e consequentemente foram extintos; 

outros continuam em fase de inactividade (ver Área 1). 

 

Acções de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais 

Foram realizadas duas acções de formação, uma no Sul e outra no Centro-Norte 

proporcionando uma vasta abrangência de formandos pelo território continental, de 

forma a continuar o funcionamento do projecto Grupos Locais de Jovens, formando 

jovens para o voluntariado e trabalho a cargo das Coordenações dos grupos locais. 

Para estas formações foram também abertas inscrições com financiamento de 

deslocação total para jovens provenientes dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. 

 16 a 18 Abril 2010 – 12ª ACÇÃO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE GRUPOS DE JOVENS 

LOCAIS – Almograve 

Organização/realização da 12ª acção de formação da associação (após conclusão 

do Projecto Descentrar). Participaram 15 jovens, membros da associação, 

formadores, elementos coordenadores e potenciais coordenadores das seguintes 

cidades e regiões: Braga, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Sintra e Setúbal. A acção 

durou 3 dias e teve lugar na Pousada da Juventude de Almograve (Odemira). Esta 

acção de formação foi conduzida por Bárbara Pires, Gonçalo Quinaz, Rita Paulos e 

Sérgio Pastilha. 

 5 a 7 Novembro 2010 – 13ª ACÇÃO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE GRUPOS DE JOVENS 

LOCAIS – Vila Nova do Ceira 

Organização/realização da 13ª acção de formação da associação (após conclusão 

do Projecto Descentrar). Participaram 24 jovens, membros da associação, 

formadores, elementos coordenadores e potenciais coordenadores das seguintes 
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cidades e regiões: Aveiro, Braga, Cascais, Coimbra, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu, 

assim como formando membros da Direcção da associação. A acção durou 3 dias e 

teve lugar no Centro de Férias da Mata, em Vila Nova do Ceira (Góis). Esta acção de 

formação foi conduzida por Armindo Bogadinho, Bárbara Pires, Gonçalo Quinaz, 

Helder Oliveira e Rita Paulos. 

 

 

iii) Projecto Educação – Formação de Oradores 

18 e 19 Março 2009 – 5ª FORMAÇÃO DE ORADORES DO PROJECTO EDUCAÇÃO LGBT – São Pedro 

do Sul 

A formação teve a duração de dois dias e decorreu na Pousada da Juventude de São 

Pedro do Sul (Termas). Participaram 16 formandos e 4 formadores: Elisabete Pereira, 

Paulo Côrte-Real, Rita Paulos e Sandra Santos. 

 

 

iv) Angariação de Fundos 

 

 T-shirts e crachás 

Venda de t-shirts oficiais da rede ex aequo e de crachás com o smiley da rede ex 

aequo em 5 cores. Produção de mais 100 crachás em novos formatos e cores. 

 

 9 Abril 2010 – 7º Aniversário da rede ex aequo – Lisboa 

Parceria com a discoteca Maria Lisboa com parte das entradas a reverterem para a 

rede ex aequo. 

 

 24 Abril 2010 – 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. 

 

 14 e 15 Maio 2010 - Allove Festival - Lagoa 

Esta primeira edição do festival teve a presença de uma banca da rede ex aequo 

com material informativo e venda de crachás e t-shirts. 

 

 26 Junho 2010 – 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. 

 

 30 Outubro 2010 - Festa dos Prémios Média - Lisboa 

Parceria com a discoteca Fiéis ao Bar do Rio com parte das entradas a reverterem 

para a rede ex aequo. 
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6. Área Político-Social 

 

 

i)    Iniciativas 

 

17 MAIO 2010 - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A HOMOFOBIA E A TRANSFOBIA 

A rede ex aequo, com o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

(CIG), organizou um FREE HUG {Abraço Grátis} contra a discriminação, na Praça do 

Oriente, Parque das Nações, em Lisboa. Este evento contou com a participação da 

Diana Piedade. 

 

30 OUTUBRO 2010 – 6ª EDIÇÃO DOS PRÉMIOS MÉDIA DA REDE EX AEQUO 

A rede ex aequo organizou a sexta 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 

 

27 JULHO 2010 - HOMENS HOMOSSEXUAIS E BISSEXUAIS IMPEDIDOS DE DAR SANGUE 

Subscrição de um comunicado de imprensa sobre a proibição dos homens 

homossexuais e bissexuais de doar sangue. 

Disponível em http://www.rea.pt/projectos/comunicados/sangue2010.html 

 

28 JULHO 2010 – CANCELAMENTO DE CENA EM “MORANGOS COM AÇÚCAR” 

Subscrição de uma carta aberta à TVI sobre o Cancelamento, pela TVI, de uma cena de 

afectividade entre casal de namorados, na série "Morangos com Açúcar". 

Disponível em http://www.rea.pt/projectos/comunicados/morangos2010.html 

http://www.rea.pt/projectos/comunicados/sangue2010.html
http://www.rea.pt/projectos/comunicados/morangos2010.html
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7. Área de Relações Inter-Associativas 

 

i) Grupos e Associações LGBT 

 

14 E 15 MAIO 2010 - ALLOVE FESTIVAL - LAGOA 

A rede ex aequo esteve presente e representada pelo grupo ex aequo faro no Festival 

ALLOVE que se realizou em Lagoa, no Algarve, nos dias 14 e 15 de Maio. O intuito foi a 

divulgação da associação e dos grupos locais através de material informativo; promover 

a diversidade dos colectivos LGBT representados e consolidar a intervenção da rede ex 

aequo no panorama cultural e activista nacional. 

 

17 MAIO 2010 - 1ª MARCHA CONTRA A DISCRIMINAÇÃO SEXUAL - COIMBRA 

A rede ex aequo participou na primeira marcha em Coimbra contra a discriminação 

sexual com vários colectivos e associações. A marcha pretendeu alertar para as 

discriminações legais e reais existentes na população lésbica, gay, bissexual e transexual, 

assim como informar e sensibilizar a população local para estas temáticas, contribuindo 

para a sociedade democrática. 

 

25 MAIO 2010 - 4 JUNHO 2010 - LEGISLATING LGBTQ  

A rede ex aequo foi uma das 20 organizações elegidas para participar na conferência 

Legislating LGBTQ, organizada pela IGLYO, que decorreu de 30 de Maio a 4 de Junho, 

em Toledo, Espanha,  e que permitiu à associação conhecer a realidade reivindicativa 

de outros países da Europa. 

 

19 JUNHO 2010 – 11ª MARCHA NACIONAL DO ORGULHO LGBT 2010 - LISBOA 

A rede ex aequo colaborou na organização e participou na décima primeira marcha de 

reivindicação do orgulho LGBT em Lisboa, com vários colectivos e associações, onde 

estiveram presentes cerca de 5000 pessoas. 

 

29 NOVEMBRO A 3 DEZEMBRO 2010 - CICLO DE CINEMA LGBT - COIMBRA 

Organizado pela não te prives, a rede ex aequo colaborou com o evento através da 

divulgação e acompanhamento das sessões que ocorreram no Mini-Auditório do AAC. 

 

ii)    Grupos e Associações não-LGBT 

 

24 ABRIL 2010 – 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.  

 

17 A 25 JULHO 2010 - SUMMER SCHOOL ON STORYTELLING 

A rede ex aequo participou na Summer School on Storytelling em Marselha organizada 

pela GALE - Global Alliance for LGBT Education onde foi representada pela Luísa Ferreira. 
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Estiveram reunidos voluntários de 14 países em 15 seminários com o objectivo de 

formação, educação e partilha de experiências. 

 

10 SETEMBRO 2010 - SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL - UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

A rede ex aequo esteve representada pelo grupo ex aequo aveiro na Universidade de 

Aveiro onde se realizou o Seminário sobre Educação Sexual em colaboração com a APF. 

O grupo esteve presente com material informativo e sensibilizando os participantes para 

a temática LGBT. 

 

24 A 26 DE SETEMBRO 2010 - XI JORNADAS DE DIVERSIDAD AFECTIVO-SOCIAL 

A Fundación Triángulo Juventud endereçou um convite à rede ex aequo para participar 

nas XI Jornadas de Diversidad Afectivo-Social enquanto associação juvenil LGBT para 

apresentar o seu trabalho com os jovens em Portugal e no sentido de ser criada uma 

parceria entre as duas associações para actividades/eventos futuros. 

 

29 SETEMBRO 2010 - SEN WORKSHOP - SOCIO ECONOMIC NATIONAL WORKSHOP 

A rede ex aequo esteve presente na conferência organizada pelo SEN, que tinha como 

principal objectivo reflectir sobre a problemática da discriminação fundamentada na 

orientação sexual e na discriminação sofrida pelas minorias étnicas e pelos migrantes. 

Na conferência, o Observatório de Educação e o Projecto Educação LGBT foram 

referenciados enquanto boas práticas. 

 

07 A 10 DE OUTUBRO 2010 - EQUAL JUS PROJECT CENTRAL TRAINING 

A rede ex aequo, representada pela Sandra Santos, participou numa formação em 

Florença, organizada pela Equal Jus para criar uma Rede Europeia de Apoio aos Direitos 

LGBT. Desta formação serão retirados os aspectos principais para organização de um 

seminário em Portugal para a rede ex aequo funcionar enquanto replicadora dos 

conhecimentos adquiridos. 

 

30 OUTUBRO 2010 - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL 

A rede ex aequo, a convite da Organização da campanha Pobreza 0, participou no 

evento realizado dia 30 de Outubro, em Lisboa, recolhendo testemunhos em suporte de 

vídeo sobre conceitos de exclusão social, que se encontram em fase de edição, para 

posteriormente serem divulgados. 
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8. Área Social 

 

 

i) 8º Acampamento de Verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 

 

Preparação, divulgação e realização do 8º Acampamento de Verão da rede ex aequo 

para jovens LGBT e simpatizantes dos 16 aos 30 anos, realizado de 21 a 29 de Agosto de 

2010, no Parque de Campismo Campiférias em Vila Nova de Milfontes e reunindo 52 

participantes no total. 

 

 

ii) Encontros Nacionais e Regionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 

 

17 JULHO 2010 – ENCONTRO NACIONAL DA REDE EX AEQUO - BRAGA 

O grupo ex aequo braga organizou e realizou um Encontro Nacional em Braga no dia 17 

de Julho onde estiveram presentes 32 jovens ao longo de um dia inteiro de actividades. 

Pretendeu-se promover o convívio entre membros da associação e dar a conhecer a 

cidade aos jovens participantes assim como criar e fortalecer laços de amizade perante 

os jovens de vários grupos locais e perante a associação em si. 

 

14 AGOSTO 2010 - ENCONTRO DE VERÃO - CASCAIS 

Os grupos ex aequo cascais, ex aequo lisboa e ex aequo setúbal organizaram e 

realizaram um Encontro de Verão no dia 14 de Agosto onde estiveram presentes 42 

jovens ao longo de um dia inteiro de actividades. Pretendeu-se promover o convívio 

entre os participantes e criar e fortalecer laços de amizade, celebrando o Verão e 

dando a conhecer a região aos participantes. 

 

 

iii) Outras Actividades 

 

5 A 7 DE MARÇO 2010 – 3ª IDA À SERRA - PARQUE NACIONAL PENEDA-GERÊS 

Os grupos ex aequo aveiro, ex aequo braga, ex aequo cascais e ex aequo porto 

organizaram a 3ª edição da Ida à Serra entre os dias 5 e 7 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 23 jovens provenientes de vários pontos do país. 

 

9 ABRIL 2010 – 7º ANIVERSÁRIO DA REDE EX AEQUO – LISBOA 

Organização de uma festa no dia 9 de Abril, na discoteca Maria Lisboa, que contou 

com a presença de mais de 200 pessoas, vindas de Norte a Sul do país. 


