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Relatório de Atividades 2012 

 

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

associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes entre os dias 12 de 

dezembro de 2011 e 7 de dezembro de 2012. 

 

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

deste ano: 
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4. Área de Educação 19 

 

5. Área Organizacional 26 

 

6. Área Político-Social 29 

 

7. Área de Relações Inter-Associativas 32 

 

8. Área Social 38 
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1. ÁREA DE APOIO 
 

1.1 Grupos Locais 
 Estiveram em funcionamento com reuniões regulares (maioritariamente entre uma a duas 

vezes por mês), atividades, eventos e/ou representações, 9 grupos de jovens locais da 

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

Porto, Setúbal e Viseu. 

 

 Dois destes grupos tiveram início ou reinício este ano: 

- O grupo ex aequo aveiro foi reaberto a 25 de abril de 2012, após encerramento em 11 

de janeiro de 2012; 

- O grupo ex aequo lisboa foi reaberto a 15 de novembro de 2012, após período de 

inatividade iniciado a 27 de outubro de 2012 

 

 Entraram em inatividade, devido a indisponibilidade dos voluntários: 

- O grupo ex aequo cascais, a 5 de agosto de 2012, extinto a 5 de novembro de 2012; 

- O grupo ex aequo évora, a 3 de julho de 2012, extinto a  3 de outubro; 

- O grupo ex aequo viseu, a 25 de julho de 2012, extinto a 25 de outubro; 

- O grupo ex aequo braga, a 28 de agosto de 2012, tendo sido extinto a 28 de novembro 

de 2012; e 

- O grupo ex aequo coimbra, a 24 de outubro de 2012, em inatividade prevista até 24 de 

janeiro. 

 

1.2 Grupos Itinerantes 

 Constituição da equipa de voluntários. 

 

 Criação de uma Mailing List específica. 

 

 Criação e impressão de cartazes de divulgação. 

 Criação de formulário online para requisição do Projeto. 

 

1.3 Internet 

 Manutenção e atualização dos conteúdos do site oficial da associação. 

 

 Promoção de apoio mútuo e criação de amizades através do fórum.  

 

 Criação e manutenção de páginas de Grupos Locais e demais projetos da associação. 
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 Criação e manutenção da nova secção “Estudos” onde se encontram estudos, trabalhos, 

reportagens e artigos sobre orientação sexual e identidade de género que tiveram a 

participação e/ou a colaboração da rede ex aequo. 

 

 Lançamento do novo grafismo do website da rede ex aequo e template do fórum, na 

continuidade da renovação da imagem da associação. 

 

 Compra e implementação de Certificado SSL para disponibilizar uma ligação aos 

conteúdos online da associação.  

 

1.4 Listas de Profissionais de Saúde  
 Continuação do desenvolvimento da lista de psicólogos e psicoterapeutas com 

abordagem positiva às temáticas de orientação sexual e identidade de género.  

 

 Continuação do desenvolvimento da lista de ginecologistas com abordagem igualmente 

positiva.  

 

 Continuação do desenvolvimento de uma lista de urologistas com abordagem igualmente 

positiva.  

 

 Facilitação destas listas sempre que solicitada informação via e-mail, telefone, etc. 

 

 Divulgação e atualização da lista de profissionais de saúde auto-propostos, mediante a 

submissão de candidatura avaliada pela Direção, e procura de descontos para os 

associados da rede ex aequo nestes serviços. 

 

1.5 Lista de Números de Apoio e Informações Gerais 
 Atualização da lista no website da associação.  

 

 Facilitação dessa lista sempre que solicitada informação via e-mail, telefone, etc.  

 

1.6 Resposta personalizada a mais de 25 pedidos de ajuda que chegaram à associação via e-

mail e telefone. 

As problemáticas foram diversas como, por exemplo, dúvidas acerca do coming out, dúvidas 

sobre a própria orientação sexual e identidade de género, pedidos de informação sobre o 

apoio dado através de reuniões dos grupos locais e outros projetos da associação, pedidos 

de ajuda face a expulsão de casa/deterioração da relação com a família, dúvidas sobre 

aspetos legais relacionados com a orientação sexual/identidade de género (casamento, 

adoção, cirurgias de reatribuição de sexo), entre outros. 
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1.7 Linha de Informação  
 Manutenção do número telefónico da associação (96 878 18 41).  

 

 Facilitar informação sobre os grupos de jovens locais, a associação, eventos ou atividades 

LGBT e questões pertinentes à juventude LGBT. 

 

1.8 Material 
Revisão, atualização, ampliação, criação de novo design e divulgação da 2ª edição da 

brochura informativa “Sermos Nós Própri@s” para jovens lésbicas, gays, bissexuais, 

transgéneros ou com dúvidas. Esta brochura inclui adicionalmente um capítulo 

exclusivamente dedicado aos pais e familiares. 
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2. ÁREA CULTURAL 
 

Organização das seguintes atividades de interesse para a juventude LGBT: 

 

2.1 Ciclos de cinema 

 9º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo - 16, 17 e 18 de março de 2012 

No anfiteatro das instalações da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude, em Lisboa, foram apresentadas 6 sessões de filmes 

de temática LGBT. Os filmes exibidos foram: “Patrik, Age 1.5” (G), “Mein Freund Aus Faro” 

(L), “Producing Adults” (L), “Sasha” (G), “8: The Mormon Proposition” (LGB) e “Romeos” (T). 

Cada exibição foi seguida de um debate moderado por dois voluntários com formação 

especifica sobre os temas retratados no filme. Com entrada gratuita, o ciclo contou com a 

presença de 295 pessoas ao longo de três dias. 

 

 9º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo (Porto) - 21, 22 e 23 de setembro de 2012 

O 9º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo deslocou-se à cidade do Porto, através do 

grupo local ex aequo porto. Foi na Casa das Associações que teve lugar a exibição das 6 

sessões de filmes de temática LGBT e os respetivos debates. Com entrada gratuita, o ciclo 

contou com a presença de 76 pessoas ao longo de três dias. 

 

2.2 Participação em eventos culturais 

 7º diversidade na cidade (Aveiro)- 16 a 28 de outubro de 2012 

Organizado pelo grupo local ex aequo aveiro, na Associação Cultural Mercado Negro, 

este evento a nível nacional contou com a exposição “Embodiement” de Hugo Leite, 

juntamente com a exibição de 4 sessões de filmes de temática LGBT - “Patrik, Age 1.5” (G), 

“Mein Freund Aus Faro” (L), “Producing Adults” (L) e “Romeos” (T) - bem como uma tertúlia 

sobre transexualidade e um jantar de convívio.  

 

 Feira de São João, (Évora) - junho de 2012 

Organizado pela Câmara Municipal de Évora, a Feira de São João é um evento onde a 

visibilidade de todas as entidades e grupos participantes está mais patente e 

representada. Através de uma parceria com o Projeto "Alentejo de Diversidades" (Opus 

Gay) algumas fotografias da exposição KISS ME da rede ex aequo estiveram expostas 

neste evento, promovendo a visibilidade e divulgação da associação. 
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3. ÁREA DE DIVULGAÇÃO 
 

3.1 Geral 

 Preparação, impressão e distribuição de nova edição do folheto tríptico informativo da 

associação através dos grupos locais, dos restantes projetos da associação e de eventos. 

 

 Divulgação dos Grupos Locais de Jovens pelas suas regiões – os coordenadores dos grupos 

locais deslocaram-se durante o ano a estabelecimentos de ensino, centros de juventude, 

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

câmaras municipais, coletivos políticos, centros de saúde e outros polos nas suas cidades e 

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

um maior conhecimento local sobre os projetos e atuação da rede ex aequo e seus 

grupos locais, adesão por parte dos jovens e consolidando o seu trabalho. 

 

 Divulgação de sínteses mensais das atividades realizadas. 

 

3.2 Meios de comunicação: participações e/ou referências à rede ex aequo 
 9 janeiro - “Direitos LGBT em discussão no Parlamento no dia 19. Rede ex aequo pressiona 

aprovação”, a petição online promovida pela rede ex aequo é referenciada neste artigo. 

http://dezanove.pt/290170.html 

 

 11 janeiro - “O que não podes perder no Portugal LGBT em 2012”, referência ao Encontro 

para Jovens Transgéneros da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/290548.html 

 

 13 janeiro - “Pride Azores apresenta vários projetos para 2012”, mencionando a parceria 

com a rede ex aequo no sentido de levar o Projeto Educação e Projeto Inclusão aos 

Açores. 

http://dezanove.pt/291991.html 

 

 15 janeiro, Dezanove - “O que está em causa no debate da Procriação Medicamente 

Assistida”, menciona a petição promovida pela rede ex aequo, “Legislação e 

Parentalidade por Casais do Mesmo Sexo em Portugal“ como importante no debate do 

Parlamento a 19 de janeiro. 

http://dezanove.pt/292175.html 

 

http://dezanove.pt/290170.html�
http://dezanove.pt/290548.html�
http://dezanove.pt/291991.html�
http://dezanove.pt/292175.html�
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 20 janeiro, Público - “Rede Ex Aequo pede estatuto do aluno que castigue comportamentos 

homofóbicos”, acerca da carta aberta que a rede ex aequo escreveu ao Ministro da 

Educação e da Ciência. 

http://www.publico.pt/educacao/noticia/rede-ex-aequo-pede-estatuto-do-aluno-que-

castigue-comportamentos-homofobicos-1529997 

 

 20 janeiro, Dezanove - “rede ex aequo quer que Ministério da Educação combata 

homofobia e a transfobia nas escolas”, acerca da carta aberta que a rede ex aequo 

escreveu ao Ministro da Educação e da Ciência. 

http://dezanove.pt/295912.html 

 

 2 fevereiro, Dezanove - “Associação rede ex aequo comemora 10 anos de fórum online 

com renovação”, notícia acerca do décimo aniversário do Fórum da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/301456.html 

 

 27 fevereiro, Dezanove - “Filmes LGBT em Lisboa para jovens em tempo de “coming out””, 

notícia sobre o 9º ciclo de cinema LGBT da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/311451.html 

 

 7 março, Dezanove - “Como são as práticas transgressoras representadas no cinema? 

Évora vai descobrir”, refere a presença da rede ex aequo na mesa redonda da temática 

das sexualidades no evento “Outros Cinemas: Sexualidades”. 

http://dezanove.pt/317935.html 

 

 23 março, Dezanove - “rede ex aequo quer travar bullying homofóbico e transfóbico nas 

escolas”, sobre o folheto informativo do Projeto Inclusão sobre como combater o bullying 

homofóbico nas escolas portuguesas, menciona ainda as ações de sensibilização dirigida 

a profissionais que trabalhem com jovens. 

http://dezanove.pt/325842.html 

 

 13 abril, Dezanove - ““Intimidatória” e de “interesses ideológicos minoritários”, assim é vista 

campanha contra o bullying por jornal da Igreja”, notícia sobre um artigo de opinião de 

um padre de Almada acerca da primeira campanha do bullying homofóbico, lançada 

pela rede ex aequo em 2010. 

http://dezanove.pt/333600.html 

 

 18 abril, Dezanove - “Lei Anti-Propaganda Homossexual leva a protesto junto à embaixada 

da Rússia em Lisboa”, referência ao comunicado subscrito pela rede ex aequo intitulado 

“não a leis homofóbicas! não à homofobia na lei!”. 

http://www.publico.pt/educacao/noticia/rede-ex-aequo-pede-estatuto-do-aluno-que-castigue-comportamentos-homofobicos-1529997�
http://www.publico.pt/educacao/noticia/rede-ex-aequo-pede-estatuto-do-aluno-que-castigue-comportamentos-homofobicos-1529997�
http://dezanove.pt/295912.html�
http://dezanove.pt/301456.html�
http://dezanove.pt/311451.html�
http://dezanove.pt/317935.html�
http://dezanove.pt/325842.html�
http://dezanove.pt/333600.html�
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http://dezanove.pt/336273.html 

 

 27 abril, Dezanove - “Vila Real vai ter um lugar seguro para a comunidade LGBT”, 

referência à extinção do grupo local de jovens de Viseu da rede ex aequo em 2005. 

http://dezanove.pt/340805.html 

 

 28 abril, Dezanove - ““O que faz uma família é o amor” afirmam associações LGBT”, o 

apoio da rede ex aequo dado à versão portuguesa da campanha pela visibilidade de 

todas as famílias. 

http://dezanove.pt/341442.html 

 

 3 maio, Dezanove - “Festa do dezanove.pt esta sexta-feira no Trumps”, menciona a 

homenagem feita pela rede ex aequo ao Dezanove em 2010 nos seus Prémios Média. 

http://dezanove.pt/343364.html 

 

 8 maio , Dezanove - “O que está a ser preparado para 17 de maio”, referência aos 

Abraços Grátis, iniciativa da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/344971.html 

 

 14 maio, Diário de Notícias - “Abraço contra a homofobia e transfobia”, sobre a ação de 

sensibilização pública levada a cabo na Gare do Oriente por jovens voluntários da rede ex 

aequo. 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2516317 

 

 17 maio, Público - “Homofobia dentro das escolas na base da maioria das denúncias 

recebidas pela ex aequo”, artigo sobre o Observatório de Educação da rede ex aequo. 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/homofobia-dentro-das-escolas-na-base-da-

maioria-das-denuncias-recebidas-pela-ex-aequo-1494541 

 

 17 maio, Dezanove - “bullying homofóbico continua em força nas escolas portuguesas”, 

reportagem sobre o bullying homofóbico com os postais do Projeto Inclusão da rede ex 

aequo como pano de fundo. 

http://dezanove.pt/348604.html 

 

 17 maio, Diário de Notícias - “Jovens vítimas de bullying homofóbico”, referências ao 

folheto informativo do Projeto Inclusão da rede ex aequo. 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2527642 

 

http://dezanove.pt/336273.html�
http://dezanove.pt/340805.html�
http://dezanove.pt/341442.html�
http://dezanove.pt/343364.html�
http://dezanove.pt/344971.html�
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2516317�
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/homofobia-dentro-das-escolas-na-base-da-maioria-das-denuncias-recebidas-pela-ex-aequo-1494541�
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/homofobia-dentro-das-escolas-na-base-da-maioria-das-denuncias-recebidas-pela-ex-aequo-1494541�
http://dezanove.pt/348604.html�
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2527642�
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 17 maio, Qüir - “Governo vai aumentar educação contra homofobia, mas não tem adoção 

na agenda”, referência à participação da rede ex aequo na conferência sobre o tema «O 

bullying enquanto manifestação de homofobia no meio escolar». 

http://www.quir.pt/2012/05/governo-vai-aumentar-educacao-contra.html 

 

 14 junho, Dezanove - ”São Pedro de Moel recebe 10º acampamento de jovens LGBT”, uma 

pequena reportagem sobre o acampamento da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/359041.html 

 

 22 de junho, Dezanove - “Marcha do Orgulho LGBT sai à rua este Sábado para defender a 

igualdade”, como organização participante, a rede ex aequo é mencionada. 

http://dezanove.pt/363664.html 

 

 26 junho, Dezanove - “As reivindicações de quem marchou com orgulho em Lisboa”, 

representada por Cátia Figueiredo, excertos do seu discurso na 13ª edição da Marcha do 

Orgulho LGBT de Lisboa. 

http://dezanove.pt/365420.html 

 

 1 julho, Diário de Notícias - “Não têm desejo sexual e sentem-se bem com isso”, referência 

a testemunhos via Fórum da associação, com entrevista a Andreia Pereira pela rede ex 

aequo. 

 

 13 agosto, Dezanove - “Mães e Pais regressam de férias com encontros em Lisboa e Porto”, 

referência à presença da AMPLOS no 10º Acampamento de verão da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/386258.html 

 

 15 agosto, Dezanove - “Lançada petição pela legislação da parentalidade por casais do 

mesmo sexo em Portugal”, iniciativa da fundadora da rede ex aequo, Rita Paulos, em 

entrevista ao Dezanove. 

http://dezanove.pt/387909.html 

 

 29 agosto, AMPGYL - “AMPGYL participa en el 10º Campus Internacional para adolescentes 

y jóvenes LGTB en Portugal”, testemunho de jovem espanhola participante no 

acampamento da rede ex aequo. 

http://www.ampgyl.org/news/es_ES/2012/08/29/0001/ampgyl-participa-en-el-10o-campus-

internacional-para-adolescentes-y-jovenes-lgtb-en-portugal 

 

http://www.quir.pt/2012/05/governo-vai-aumentar-educacao-contra.html�
http://dezanove.pt/359041.html�
http://dezanove.pt/363664.html�
http://dezanove.pt/365420.html�
http://dezanove.pt/386258.html�
http://dezanove.pt/387909.html�
http://www.ampgyl.org/news/es_ES/2012/08/29/0001/ampgyl-participa-en-el-10o-campus-internacional-para-adolescentes-y-jovenes-lgtb-en-portugal�
http://www.ampgyl.org/news/es_ES/2012/08/29/0001/ampgyl-participa-en-el-10o-campus-internacional-para-adolescentes-y-jovenes-lgtb-en-portugal�
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 5 setembro, Blog AMPLOS - “A AMPLOS esteve no acampamento da rede ex aequo no 

passado dia 21 de agosto com Esther Nolla presidente da AMPGYL”, acerca da 

participação das mães e pais da AMPLOS no acampamento da rede ex aequo. 

http://amplosbo.wordpress.com/2012/09/05/a-amplos-esteve-no-acampamento-da-rede-

ex-aequo-no-passado-dia-21-de-agosto-com-esther-nolla-presidente-da-ampgyl/ 

 

 2 outubro, Dezanove - “rede ex aequo pede ao Ministério da Educação mais atenção às 

questões LGBT”, com base no mapa do Projeto Educação LGBT do ano letivo 2011/2012, 

salienta excertos da carta aberta enviada ao Ministro da Educação e da Ciência. 

http://dezanove.pt/410055.html 

 

 20 outubro, Dezanove - “AMPLOS, três anos a lidar com o coração de mães, pais e jovens 

LGBT”, onde a rede ex aequo é referida como uma das associações que articula com 

AMPLOS. 

http://dezanove.pt/420992.html 

 

 31 outubro, Dezanove - “Prémios Média da rede ex aequo distinguem quem ajuda os 

jovens LGBT portugueses”, sobre os Prémios Média da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/427192.html 

 

 2 novembro, atelevisão - “Figuras da televisão distinguidas por associação LGBT com um 

prémio”, sobre os Prémios Média da rede ex aequo a realizar-se a 18 de novembro. 

http://www.atelevisao.com/geral/figuras-da-televisao-distinguidas-por-associacao-lgbt-

com-um-premio/ 

 

 14 novembro, Time Out - Artigo sobre os Prémios Média 2012 da rede ex aequo na versão 

impressa da revista. 

 

 19 novembro, Dezanove - “Ana Zanatti distinguida nos Prémios Média: "O que mais conta 

na vida familiar de uma criança é o amor"”, sobre os Prémios Média da rede ex aequo. 

http://dezanove.pt/435056.html 

 

 21 novembro, Dezanove - “Inquérito: Escolas portuguesas não combatem homofobia”, 

menciona a carta aberta da rede ex aequo dirigida ao Ministro da Educação e da 

Ciência. 

http://dezanove.pt/433909.html 

 

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

http://amplosbo.wordpress.com/2012/09/05/a-amplos-esteve-no-acampamento-da-rede-ex-aequo-no-passado-dia-21-de-agosto-com-esther-nolla-presidente-da-ampgyl/�
http://amplosbo.wordpress.com/2012/09/05/a-amplos-esteve-no-acampamento-da-rede-ex-aequo-no-passado-dia-21-de-agosto-com-esther-nolla-presidente-da-ampgyl/�
http://dezanove.pt/410055.html�
http://dezanove.pt/420992.html�
http://dezanove.pt/427192.html�
http://www.atelevisao.com/geral/figuras-da-televisao-distinguidas-por-associacao-lgbt-com-um-premio/�
http://www.atelevisao.com/geral/figuras-da-televisao-distinguidas-por-associacao-lgbt-com-um-premio/�
http://dezanove.pt/435056.html�
http://dezanove.pt/433909.html�
http://dezanove.pt/2010/09/30/duas-semanas-de-diversidade-lgbt-em-aveiro-4784�
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 30 de novembo, Sol, Revista TABU - “Nunca é tarde para aprender”, referência à 

participação da rede ex aequo através de uma sessão do PE numa escola. 

 

http://canais.sol.pt/EdicaoImpressa/Tabu.aspx 

3.3 Colaboração com estudos, investigações e reportagens: participação e divulgação 
 22 dezembro 2011 – “Influência do Nível de Coming Out, Satisfação com o Suporte Social e 

Autoestima no Conforto com a Identidade Sexual em Jovens Homossexuais e Bissexuais” 

por Cláudia Rita. 

O estudo pretende conhecer a medida em que o nível de coming out, 

perceção/satisfação com o suporte social e autoestima influenciam o conforto com a 

identidade sexual em jovens homo e bissexuais, assim como explorar as consequências 

psicossociais que resultam da vivência da sua orientação sexual, para perspetivar 

estratégias psicológicas para lhe fazer face. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=28309.0 

 

 23 dezembro 2011 – “Divergências e convergências familiares em torno da orientação 

sexual dos filhos - Um estudo exploratório” por Denise Filipa Silva. 

Estudo que abordou alguns aspetos relativos à aceitação da orientação sexual 

homossexual no seio familiar. Foram entrevistados pais/mães e filhos. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=28310.0 

 

 12 janeiro – “Visibilidade lésbica” por Eduarda Ferreira. 

Com o objetivo de explorar como a criação e partilha de camadas de visibilidade lésbica 

na representação do espaço pode empoderar as mulheres que estão sujeitas a 

discriminação em função da orientação sexual, foi criado o mapa “Camadas de 

visibilidade” onde mulheres lésbicas partilham impressões, experiências, pensamentos, 

emoções, etc, sobre os espaços públicos onde se deslocam habitualmente. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=28693.0 

 

 14 fevereiro – “SOS LESBIFOBIA - Testemunhos de mulheres discriminadas por motivos de 

orientação sexual (lésbicas, bissexuais)” por Helena Topa. 

Este projeto pretendeu dar voz e visibilidade às mulheres que sejam ou tenham sido 

discriminadas por motivos ligados à sua orientação sexual, isto é, por terem relações 

amorosas com outras mulheres. O propósito é dar a conhecer a um público tão vasto 

quanto possível uma realidade que existe, mas que é invisível. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29085.0 

 

 14 fevereiro – “Relacionamentos Amorosos” por David Rodrigues, Diniz Lopes e João 

Manuel de Oliveira. 

http://canais.sol.pt/EdicaoImpressa/Tabu.aspx�
http://canais.sol.pt/EdicaoImpressa/Tabu.aspx�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=28309.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=28310.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=28693.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29085.0�
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Com o objetivo de analisar as diferentes dinâmicas que se estabelecem num 

relacionamento amoroso, independentemente da orientação sexual das pessoas foi 

elaborado um questionário. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29084.0 

 

 23 fevereiro – “Diferentes gerações de homossexuais” por Rita Nunes do Programa Boa 

Tarde da SIC. 

Conversa em estúdio sobre a homossexualidade ao longo dos tempos, como foi assumida 

e como foi e é vivida. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29148.0 

 

 23 fevereiro – “Quais as necessidades de informação dos homossexuais, do género 

masculino com idade igual ou superior a 18 anos, relativamente aos comportamentos 

sexuais saudáveis” por Sara Silva. 

Alunas do 4º ano de Enfermagem da ERISA, e no âmbito da disciplina de Investigação 

realizaram um projeto em que pretendem identificar as necessidades de informação dos 

homossexuais, do género masculino com idade igual ou superior a 18 anos, relativamente 

aos comportamentos sexuais saudáveis através do preenchimento de um questionário. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29149.0 

 

 23 fevereiro – “Estudo de mercado para uma revista LGBT - OUTSIDE” por Diogo Magalhães. 

Com o objetivo de recolher dados suficientes para escolher a melhor forma de elaborar 

uma revista para jovens, através do preenchimento de um questionário. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29150.0 

 

 23 fevereiro – “Adoção por casais gay” por Susana Bento Ramos. 

Reportagem para o Jornal das 8 da TVI. Procuraram-se casos de uma criança adotada por 

um só elemento do casal gay ou um caso de alguém que tenha sido adotado uma 

criança enquanto casal hetero e depois se tenha separado e agora esteja numa relação 

gay. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29146.0 

 

 7 março – “Documentário SIC sobre a mudança de mentalidades” por João Nuno 

Assunção. 

Série documental para celebrar os 20 anos da estação e um dos temas abordados será o 

do casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29260.0 

 

 27 março – “Kiss Me - Sessão fotográfica para livro de fotografia” por Nuno Soares Parreira. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29084.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29148.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29149.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29150.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29146.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29260.0�
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O projeto KISS ME foi desenvolvido com a rede ex aequo e tinha como objetivo fotografar 

jovens casais (gays e lésbicas) numa demonstração de amor em casais do mesmo sexo, e 

resultou numa exposição de fotografia. Agora com o intuito de publicar um livro, há a 

necessidade de expandir o trabalho a outras faixas etárias de forma a obter uma visão 

mais alargada da união amorosa entre casais do mesmo sexo. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29668.0 

 

 27 março – “MISS MAN - Publicação de um livro de fotografia e exposição de fotografia” 

por Nuno Soares Parreira. 

MISS MAN é um trabalho fotográfico sobre o mundo dos travestis ou crossdressers com o 

intuito de captar ao máximo este estilo de vida e toda a sua envolvência. A finalidade é a 

publicação de um livro de fotografia, em edição de autor, em que será apresentado o 

resultado de todo o trabalho realizado, bem como a criação de uma exposição 

fotográfica. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29670.0 

 

 10 abril – “Projeto documental sobre o Coming Out” por Rui Esperança. 

O projeto, em traços genéricos, consiste num retrato da experiência de coming out de 

vários indivíduos, e das razões e consequências que isso trouxe para as pessoas em 

questão e no modo como isso afetou a forma como se relacionam com os outros e com a 

sociedade. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29796.0 

 

 18 abril – “Preconceitos e Estereótipos: Homossexualidade no contexto do trabalho” por 

Sara Ribeiro. 

Com o objetivo de perceber em que medida o coming out no trabalho pode ou não 

influenciar os comportamentos quer de quem se assumiu, quer dos colegas de trabalho. 

No fundo, perceber se a orientação sexual é de facto um entrave ou não às relações e 

interações no mercado de trabalho. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29863.0 

 

 30 abril – “Disfunção Erétil” por Catarina Cunha. 

Este estudo pretende compreender as experiências vividas pelos parceiros e pelas 

parceiras de homens que sofrem de Disfunção Erétil, considerando esta disfunção como 

uma problemática relacional possível em casais heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29937.0 

 

 13 maio – “A Cor dos Alfacinhas - Os estilos de vida e o associativismo homossexual em 

Lisboa” por Susana Mareco. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29668.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29670.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29796.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29863.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=29937.0�
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Com o objetivo de perceber a importância do associativismo e o papel das associações, 

por um lado, na luta pelos direitos e aceitabilidade social quanto à homossexualidade, por 

outro lado, como veículos de aprendizagem e de integração no meio homossexual 

através de um inquérito. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30005.0 

 

 13 maio – “Reconceptualising Public Spaces of (In)Equality: Sensing and Creating Layers of 

Visibility” por Eduarda Ferreira. 

O objetivo desta  terceira fase da investigação, "Criar paisagens", é explorar como a 

criação e partilha de camadas de visibilidade lésbica na representação do espaço pode 

empoderar mulheres que estão sujeitas a discriminação em função da orientação sexual. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30003.0 

 

 29 maio – “Reportagem (Académica) sobre a Homossexualidade” por Cátia Matos. 

O foco da reportagem estará direcionado para a vida dos jovens e dos adultos 

homossexuais após se terem assumido perante os pais/familiares e/ou amigos. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30082.0 

 

 29 maio – “Realização de uma reportagem sobre homossexualidade na terceira idade ou 

famílias homoparentais” por Luís Costa. 

Com a intenção de alertar para fenómenos bem presentes na população mas que, por 

motivos relacionados com a discriminação e o preconceito, ainda se mantêm um pouco 

escondidos. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30083.0 

 

 29 maio – “Influência da aceitação/rejeição parental na identidade de pessoas 

homossexuais e bissexuais” por André Oliveira. 

Através de um questionário, verificar a influência da aceitação/rejeição parental na 

identidade de pessoas homossexuais e bissexuais. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30084.0 

 

 29 maio – “Estudo sobre os Hábitos de Consumo dos Turistas LGBT em Portugal” por Renata 

Fonseca. 

Com o objetivo de perceber se o segmento turístico LGBT tem potencial para afirmar-se e 

desenvolver-se como segmento de mercado em Portugal. Compreender e explicar a 

importância do segmento LGBT para o mercado turístico foi realizado um questionário. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30085.0 

 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30005.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30003.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30082.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30083.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30084.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30085.0�
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 29 maio – “Direito de Identidade e Maternidade de Substituição a Casais Homoafetivos” 

por Jhonatan Duarte. 

É de suma importância discutir e aprofundar este assunto, que tem tomado a maior 

importância no cenário nacional e internacional, para que possamos conhecer e 

compreender a evolução de nossa sociedade e evitar retrocessos. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30086.0 

 

 29 maio – “Funcionamento Sexual em Heterossexuais, Gays e Lésbicas - Fatores Cognitivos, 

Afetivos, Emocionais e Relacionais” por Maria Peixoto. 

Contribuir para a compreensão do funcionamento sexual em heterossexuais, gays e 

lésbicas. Para além do objetivo de aumentar o conhecimento científico na área, este 

estudo pretende, de igual forma, contribuir para a formação mais específica dos 

profissionais de saúde. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30087.0 

 

 16 junho – “Reportagem sobre casais de pessoas do mesmo sexo, casadas e divorciadas” 

por Gabriela Lourenço. 

Esta reportagem faz parte de uma série de reportagens que a Visão está a fazer com a 

SIC, dentro do tema casamento, sobre novas realidades do casamento. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30170.0 

 

 3 julho – “Reportagem da TVI - Ausência do Desejo Sexual - Assexualidade” por Elisabete 

Barata. 

Neste trabalho o que se pretende é lançar a reflexão sobre uma questão ainda muito 

pouco abordada e debatida na nossa sociedade...e que é a da ausência do Desejo 

Sexual. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30242.0 

 

 25 julho – “Jovens Transexuais com menos de 18 anos” por Ana Soromenho do Semanário 

Expresso. 

Refletir, divulgar e dar a conhecer ao público uma realidade que ainda é tida como um 

grande tabu. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30393.0 

 

 25 julho – “Estudo que pretende caracterizar as experiências de discriminação ou 

preconceito subtis (micro-agressões) de pessoas Lésbicas, Gays e Bissexuais (LGB) em 

Portugal” por André Delgado. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30086.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30087.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30170.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30242.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30393.0�
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Desejamos identificar a presença e frequência de micro-agressões sentidas em contexto 

de apoio por psicólogos/as, psiquiatras, sexólogos/as, terapeutas familiares ou outros/as 

profissionais de saúde psicológica. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30398.0 

 

 25 julho – “Conhecer os comportamentos dos/as jovens nos diferentes aspetos das 

relações amorosas” por Cristina Santos. 

No âmbito da dissertação de Mestrado em Psicologia - Especialização em Psicologia da 

Educação, pretende-se fazer um estudo que tem como principal objetivo conhecer os 

comportamentos dos/as jovens nos diferentes aspetos das relações amorosas através de 

um questionário. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30400.0 

 

 25 julho – “Chiado - A Série” por Angelina Nicolau, Marina Pereira, Paulo Costa e Rita 

Rodrigues. 

Online web série, com site próprio para visualização. Ao registar no site fica com acesso 

para todas as áreas de cliente. Também com parceria de um canal no YouTube. Este 

projeto vem de uma necessidade de mostrar a Portugal que a nossa comunidade pode ter 

ultrapassado os direitos legais, mas ainda sofre a discriminação na sua rotina diária. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30399.0 

 

 30 agosto – “Projeto "Tolerância Zer0" RTP2” por Carina Fernandes. 

Trata-se de um projeto que se encontra a ser desenvolvido no âmbito da Academia RTP – 

RTP Porto, para um programa de TV (magazine), há cerca de vários temas da sociedade 

atual, como por exemplo, o combate aos preconceitos, nomeadamente em relação à 

homossexualidade, através de testemunhos positivos na primeira pessoa, para assim se dar 

o exemplo de que é possível ultrapassar as adversidades, sejam elas quais forem, e ser feliz. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30518.0 

 

 30 agosto – “Violência doméstica entre casais do mesmo sexo” por Vanessa Almeida para 

o Programa 'Querida Júlia' SIC. 

Com o objetivo de alertar para a problemática da violência doméstica entre casais do 

mesmo sexo, uma vez que o assunto tem ainda pouca visibilidade. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30519.0 

 

 10 setembro – “Discriminação contra jovens LGBT em ambiente familiar” por Cláudia Rita. 

No âmbito de um projeto sobre violência e discriminação contra jovens em ambiente 

familiar motivadas por questões da orientação sexual e identidade ou expressão de 

género, sistematizou-se casos de jovens que tenham sido expulsos de casa e/ou tenham 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30398.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30400.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30399.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30518.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30519.0�
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sofrido de violência física e/ou psicológica por parte das figuras parentais, encarregados 

de educação ou outros familiares com quem co-habitem. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30589.0 

 

 9 outubro – “Rastreio do Cancro do Colo do Útero em mulheres lésbicas e bissexuais” por 

Ana Simões. 

O presente estudo, desenvolvido por um conjunto de médicos ginecologistas da 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, tem como objetivo determinar a assiduidade a 

cuidados de saúde destinados à mulher, nomeadamente a realização de rastreio de 

Cancro do Colo do Útero. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30708.0 

 

 9 outubro – “Patologia borderline e a bissexualidade” por Afonso Arribança. 

No âmbito de uma análise qualitativa e compreensiva da relação entre a patologia 

borderline e a bissexualidade, procuraram-se voluntários do sexo masculino para uma 

entrevista que possam ceder alguns dados da sua história pessoal, relacional e sexual. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30710.0 

 

 13 outubro – “Documentary Filmmaking: Transformismo” por Joana Sousa. 

Este projeto consiste no registo documental da vida de jovens transformistas. Muito mais do 

que ser um projeto sobre transformismo, é um projeto sobre a busca de um lugar só nosso, 

de uma comunidade, do bem-estar. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30747.0 

 

 13 novembro – “Portraits of Young Inspiring Europeans” por Caroline Gillet para o programa 

‘I like Europe’ de uma rádio pública francesa em Paris. 

We want to understand what we share, what we hope for, what our historic and cultural 

references are across the continent, what is good and what is difficult about being young in 

Europe, but also what the political/social solutions are in some country that could inspire 

others. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30999.0 

 

 21 novembro – “A parentalidade numa amostra de homossexuais portugueses: 

identificação dos padrões de comunicação, vinculação e práticas parentais” por Paula 

Xavier. 

O estudo tem como objetivo a análise exploratória do exercício da parentalidade numa 

amostra de progenitores portugueses com orientação homossexual. Pretende-se, nesta 

pesquisa, identificar os padrões de comunicação, vinculação e práticas parentais em 

progenitores com orientação homossexual. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30589.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30708.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30710.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30747.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=30999.0�
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http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31141.0 

 

 21 novembro – “Estudo de mercado -  Aferir a viabilidade da implementação de uma 

unidade hoteleira direcionada para o publico LGBT” por Sónia Carvalho. 

O objetivo deste trabalho, de certa forma, assume que a homofobia existe, atuando como 

um aspeto negativo, no momento da escolha de um destino de férias, tanto por parte de 

homossexuais, ou lésbicas, como dos heterossexuais e é contra estes e a favor de 

necessidades distintas individuais que pretendo caminhar. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31142.0 

 

 21 novembro – “Funcionamento Sexual em Heterossexuais, Gays e Lésbicas” por Maria 

Peixoto. 

Pretende-se avaliar os principais comportamentos e práticas sexuais, bem como as 

dificuldades sexuais mais comuns e os fatores cognitivos, afetivos, emocionais e relacionais 

associados. Para além do objetivo de aumentar o conhecimento científico na área, este 

estudo pretende, de igual forma, contribuir para a formação mais específica dos 

profissionais de saúde. 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31143.0 

 

3.4 Manutenção e atualização constante de plataformas online da associação:  
 Site 

 

 Fórum  

 

 Facebook  

 

 Canal do Youtube  

 

http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31141.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31142.0�
http://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31143.0�


19 
 

 

4. ÁREA DE EDUCAÇÃO 
 

4.1 Projeto Educação LGBT – Distribuição de Material 
Impressão de 16000 exemplares e distribuição da brochura de “Perguntas e Respostas sobre 

Orientação Sexual e Identidade de Género”. Distribuição da brochura “Educar para a 

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

distribuições foram feitas por iniciativa própria e a pedido específico de estudantes, 

professores ou técnicos educativos. 

 

4.2 Sessões de esclarecimento e outros acontecimentos educativos 
Voluntários do Projeto Educação LGBT, com formação específica para o efeito adquirida em 

anos anteriores ou neste ano, 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 letivo de 2011/2012, foram efetuadas 33 sessões em 10 distritos diferentes do país, com 

uma participação total de mais de 1469 pessoas. 

 

Desde 11 de dezembro de 2011 totalizaram-se 42 sessões realizadas, nomeadamente: 

 

 9 e 23 janeiro – Escola Secundária Romeu Correia, Setúbal 
Para abordar questões de orientação sexual, identidade de género e homo/transfobia, a 

oradora Cláudia Rita dinamizou duas sessões de 90 minutos, cada uma para uma turma. 

 

 25 janeiro – Escola Poeta Joaquim Serra, Setúbal 
A Coordenadora da Educação para a Saúde convidou o Projeto Educação LGBT para a 

realização de uma sessão de esclarecimentos para 50 professores, com vista a estes terem 

conhecimentos mínimos para abordar as questões de orientação sexual e identidade de 

género em contexto escolar. A sessão teve a duração de 90 minutos e foi dinamizada 

pelos oradores Rita Paulos e Vítor Santos. 

 

 10 e 17 fevereiro – Escola Secundária Romeu Correia, Setúbal 
Para abordar questões de orientação sexual, identidade de género e homo/transfobia, a 

oradora Cláudia Rita (e, na sessão de 10 de fevereiro, também a oradora Maria Pereira) 

dinamizaram duas sessões de 90 minutos, cada uma para uma turma. 

 

 23 fevereiro – Escola Secundária de Raúl Proença, Leiria 
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A convite duma professora da escola, foram realizadas duas sessões de esclarecimento 

para alunos do 11º ano, dinamizadas pelos oradores Alexandra Santos e Pedro Pais. 

Estiveram presentes 130 alunos e 10 professores. 

 

 7 março – Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa 
A convite da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa (FCM-UNL), a oradora Rita Paulos conduziu um debate sobre 

que teve como objetivo principal abordar o modo como os direitos LGBT se foram 

definindo ao longo dos tempos, enfatizando a questão do casamento entre pessoas do 

mesmo sexo e a homoparentalidade, especialmente em relação a Portugal. 

 

 12 março – Escola Secundária Alvide, Lisboa 
Um grupo de estudantes da Escola Secundária de Alvide, do Curso de Animação 

Sociocultural, organizou um colóquio subordinado ao tema "Diferença". O Projeto 

Educação LGBT foi contactado para estar presente, juntamente com o SOS Racismo. Os 

oradores Filipe Ribeiro e Gustavo Briz dinamizaram uma sessão para 70 alunos. 

 

21 março – Escola Secundária de Silves, Faro 

A convite de uma professora responsável pelo Projeto de Educação Sexual de Turma, 

foram dinamizadas duas sessões pela oradora Catarina Carmelo.  

 

 26 março – Escola Profissional Gustavo Eiffel, Lisboa 
Os oradores David Pinto e Gustavo Briz estiveram presentes nesta escola para participar 

numa palestra sobre a temática (IN)DIFERENÇA. Esta sessão contou com a presença de 

120 alunos e 4 professores. 

 

 29 março – Associação Académica de Coimbra, Coimbra 
A convite da Secção de Defesa de Direitos Humanos, a rede ex aequo esteve presente 

numa tertúlia sobre “Homofobia em Meio Escolar”. A oradora Cátia Figueiredo dinamizou 

esta sessão de esclarecimentos temática em que estiveram presentes 44 pessoas. 

 

 11 abril – Escola Profissional da Nazaré, Leiria 
A rede ex aequo foi convidada por uma técnica da escola, a realizar uma sessão de 

esclarecimentos sobre orientação sexual e identidade de género aberta à comunidade 

escola. Esta sessão foi dinamizada pelos oradores Filipe Ribeiro e José Correia e contou 

com a presença de 100 alunos e 3 professores.  

 

 12 e 18 abril – Maternidade Alfredo da Costa - Projeto Adoles(Ser), Lisboa 
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A convite da AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e 

Identidade de Género, a oradora Rita Paulos dinamizou, em conjunto com a AMPLOS, 

duas sessões de esclarecimento: uma dirigida a alunos e a outra dirigida a professores. 

Cada sessão teve a duração de duas horas. 

 

 18 abril – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, Setúbal 
A convite de uma professora da delegação do Barreiro desta escola, o Projeto Educação 

LGBT participou no projeto "Conversas de Café", num Café Pedagógico na área da 

Sexualidade. A sessão foi facilitada pelo orador José Correia, teve a duração de duas 

horas e contou com a presença de 20 alunos, 5 professores e outros 2 técnicos. 

 

 26 abril – Escola Secundária Fernando Lopes Graça, Lisboa 
Uma professora solicitou uma sessão do Projeto Educação LGBT no âmbito do 25 de abril. 

Esta sessão, subordinada ao tema "Direitos e Liberdades", foi dinamizada pelos oradores 

José Correia e José Pedro Santos. Estiveram presentes 40 alunos e 2 professores. 

 

 30 abril – Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, Lisboa 
O Projeto Educação foi contactado por uma Professora de Português no sentido de 

dinamizar uma sessão de esclarecimentos sobre orientação sexual e identidade de género 

em Linda-a-Velha. Estiveram presentes 40 alunos e dois professores e a sessão foi 

dinamizada pelos oradores Filipe Ribeiro e José Correia. 

 

 3 maio – Escola Secundária Alves Martins, Viseu 
A professora coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde convidou o Projeto 

Educação LGBT para realizar uma sessão de esclarecimentos sobre orientação sexual e 

identidade de género. Esta sessão foi dinamizada pelos oradores Hugo Pais e Alexandre 

Gomes, tendo estado presentes mais de sessenta alunos e 8 professores. 

 

 8 maio – Escola Básica e Secundária Levante da Maia, Porto 
A professora responsável pela coordenação da saúde e educação sexual decidiu realizar 

uma sessão de esclarecimentos do Projeto Educação LGBT para diretores de turma, de 

modo a que estes possam perpetuar o nosso trabalho junto dos jovens. Os oradores 

presentes foram o Telmo Fernandes e a Sara Oliveira e estiveram presentes 11 professores. 

 

 15 maio – Escola Secundária Avelar Brotero, Coimbra 
A coordenadora de Educação para a Saúde/Educação Sexual da escola convidou o 

Projeto Educação para realização uma sessão no âmbito da comemoração  do Dia 

Internacional da Família (15 maio) e do Dia Internacional contra a Homofobia (17 maio). 

Nesta sessão com 85 alunos e 5 professores esteve presente o orador Pedro Pais. 
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 16 maio – Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro 
Devido ao feedback positivo da sessão de esclarecimento realizada no ano passado nesta 

escola, o Projeto Educação foi novamente convidado a realizar uma sessão. Esta sessão foi 

dinamizada pela oradora Catarina Carmelo e contou com a presença de duas turmas. 

 

 19 maio – Juventude Socialista de Fafe, Braga 
O Projeto Educação entrou em contacto com a Juventude Socialista de Fafe, a pedido de 

um jovem. O partido acedeu à realização da sessão e para além de incluir os seus 

militantes foi aberta ao público geral, sendo dinamizada pelo orador Gustavo Briz 

 

 8 junho – Escola Secundária de Alfena, Porto 
O PE foi contactado por uma Professora da Escola Secundária de Alfena que organizou, 

em colaboração com vários diretores de turma,  uma atividade dirigida aos alunos do 12.º 

ano de escolaridade dedicada a diferentes temas da sexualidade juvenil. Esta sessão, em 

que estiveram presentes 55 alunos e 4 professores, foi dinamizada pelos oradores Diogo 

Teixeira e Sara Oliveira 

 

 14 junho – Escola Superior de Saúde de Santarém, Santarém 
O Projeto Educação foi contactado pela Subdiretora da Escola Superior de Saúde de 

Santarém a solicitar a dinamização de uma sessão sobre "Identidade de Género" e 

"Discriminação e Igualdade" dirigida a estudantes do ensino superior. O orador presente foi 

o Filipe Ribeiro. 

 

 27 agosto – Casa do Oeste Ribamar/Lourinhã, Lisboa 
O convite foi feito por uma utilizadora do fórum que pretendeu levar o Projeto Educação 

LGBT a um grupo de jovens estrangeiros que estiveram em Portugal num intercâmbio sobre 

discriminação com base na orientação sexual e identidade de género. A Alexandra 

Santos foi a oradora que dinamizou esta sessão para 20 jovens. 

 

 16 outubro – Escola Superior de Educação, Lisboa 
O Projeto Educação foi contactado pela Escola Superior de Educação de Lisboa para que 

realizássemos uma sessão de esclarecimentos sobre a temática LGBT. Esta sessão realizou-

se no âmbito de um ciclo de seminário da unidade curricular Género e Cidadania 

(disciplina de opção oferecida ao 1º, 2º e 3º ano da licenciatura em Educação Básica e a 

um grupo de 20 docentes, educadores de infância e professores do 1º ciclo do ensino 

básico). O grande objetivo do ciclo e da própria disciplina é combater comportamentos 

excludentes e discriminatórios. Os oradores presentes, nesta sessão que contou com 79 

alunos e 13 professores, foram o André Faria e a Cátia Figueiredo. 
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 25 outubro – Casa Municipal da Juventude de Matosinhos, Porto 
O Projeto Educação LGBT foi contactado pela CM Matosinhos que organizará a 2ª Edição 

do evento CAJ – Conversas de Afetos e Juventudes. Neste sentido, após alguns contactos, 

foi integrada neste ciclo de conversas uma tertúlia subordinada ao tema Bullying 

Homofóbico. Estiveram presentes 30 jovens e a sessão foi dinamizada pelos oradores André 

Oliveira e Sara Oliveira. 

 

 31 outubro – Associação Nacional de Futebol de Rua (Lisboa) 
Este convite foi feito por um membro da direção da associação, que tem a decorrer o 

projeto Escolhas - 4º Geração "Bola P'rá Frente", no Bairro Padre Cruz (Lisboa). O Projeto 

Educação foi convidado para realizar uma sessão sobre "Orientação 

sexual/homossexualidade" e o orador presente foi o Vítor Santos. 

 

 10 novembro – Formação Científica para Voluntários Universitários - Faculdade de Ciências 

Médicas, Lisboa 
À semelhança do ano anterior o PE foi contactado pelo Conselho de Administração do 

Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens de Lisboa (CAOJ), para participar 

num bloco na Formação Científica para Voluntários Universitários de Intervenção no 

"Projeto Nacional de Educação pelos Pares". Este presente o orador José Correia. 

 

 15 novembro (3 sessões) – Escola Profissional Ruiz Costa, Porto 
Este pedido chegou-nos por uma técnica da Câmara Municipal de Matosinhos, na 

sequência duma reunião presencial e da sessão que ocorreu na Casa Municipal da 

Juventude de Matosinhos. Estiveram presentes os oradores André Oliveira e Telmo 

Fernandes. 

 

 21 novembro – Conversas - Talho, Lisboa 
As conversas são encontros informais que decorrem com uma periocidade semanal. O 

objetivo destas conversas é dar a conhecer os trabalhos e os projetos em que os 

conversadores se encontram envolvidos. Neste sentido, o Projeto Educação foi convidado 

a estar presente. Estiveram presentes 34 pessoas nesta sessão dinamizada pelas oradoras 

Cátia Figueiredo e Joana Jacinto. 

 

 22 e 23 novembro (2 sessões) – E. B. 2,3/S Bela Vista, Setúbal 
Fomos contactados por uma técnica do Serviço de Psicologia e Orientação que, em 

conjunto com a professora bibliotecária da escola/agrupamento pensou ser importante 

realizar na escola um debate/sessão sobre orientação sexual e identidade de género 

dirigido a alunos do 9º ano. Na primeira sessão, que contou com a presença de duas 
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turmas de 9º ano, estiveram presentes os oradores Vítor Santos e Ana Carabineiro. A 

segunda sessão contou com 3 turmas de 9º ano e com a presença dos oradores Ana Assis 

Gomes e José Santos. 

 

 27 novembro – Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto (FPCEUP), Porto 
O orador Romeu Monteiro participou numa aula de Metodologia de Intervenção em 

Educação na FPCEUP, a convite da professora responsável por esta disciplina. 

 

 A Câmara Municipal de Valongo levou a cabo o projeto “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 Projeto Educação LGBT foi 

novamente convidado a integrar o projeto, na componente dos direitos associados à 

orientação sexual e identidade de género. Ao longo do meses de novembro e dezembro, 

oradores do Projeto Educação LGBT participaram até à data em ações em 3 escolas 

diferentes: 
- Escola Básica Vallis Longus  
- Escola Secundária de Valongo; 

- Escola Básica 2,3 D. António Ferreira Gomes. 

Esta iniciativa foi assegurada pelos oradores Diogo Teixeira e Joana Jacinto. 
 

Foram também agendadas dezenas de sessões para o presente ano letivo, nomeadamente 

em Aveiro, Caldas da Rainha, Cascais, Porto e na ilha da Terceira (Açores). 

 

4.3 Observatório de Educação 
 Reformulação do formulário do Observatório de Educação. 

 

 Continuação da divulgação do formulário, que permite a apresentação de queixas sobre 

situações de homofobia e transfobia nos espaços de ensino. O formulário encontra-se 

disponível online e foi divulgado pelos membros da associação, sindicatos de professores e 

associações de pais e encarregados de educação. Foi também atualizada a versão em 

papel e divulgada através dos oradores do Projeto Educação LGBT nas sessões de 

esclarecimento e eventos da associação. 

 

 Receção de 23 denúncias de situações de homofobia, bifobia e transfobia no espaço 

escolar. A informação recolhida deverá integrar o Relatório do Observatório de Educação 

LGBT 2012. 
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4.4 Projeto Inclusão 
 

 Preparação e organização de ações de sensibilização para profissionais que trabalham 

com jovens. 

 

 Distribuição de cartazes e postais contra o bullying homofóbico em estabelecimento do 

ensino básico, secundário e superior, bem como noutros espaços comunitários. 

 

 Preparação e divulgação de folheto com dados de um estudo da rede ex aequo, em 

parceria com o ISCTE-IUL, acerca do bullying homofóbico e transfóbico em Portugal 
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5. ÁREA ORGANIZACIONAL 
 

5.1 Geral 
 20 dezembro 2011 – Entrega da Candidatura ao PAAJ 2012. 

Entrega da Candidatura ao Programa de Apoio às Associação Juvenis de 2012. 

 

 1 março – Entrega do Relatório Final do PAAJ 2011. 

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

de 2011, conforme aprovado em Assembleia Geral a 19 de fevereiro de 2012. 

 

 29 março – Entrega da Candidatura ao Daphne III 

Entrega de candidatura ao Programa de Financiamento Europeu Daphne III, com um 

projeto que visava a colaboração de seis associações a nível europeu com o objetivo de 

investigar, formar e educar as mentalidades no que concerne ao Bullying Homofóbico e 

Transfóbico. 

 

 31 julho – Entrega da Candidatura a Apoios da CML 2013. 

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

da Base de Dados para a Atribuição de Apoios. 

 

5.2 Salas de Reuniões dos Grupos Locais 
 Trabalho conjunto da direção e dos grupos locais a fim de obter salas para atividades e 

resolver outras questões técnicas ou logísticas. 

 

5.3 Manutenção das listas de Discussão/Fórum na Internet 
 De coordenadores locais para a partilha de experiências, ideias e materiais; 

 

 De membros/associados para divulgação de atividades da associação e outros eventos 

LGBT, assim como angariação de voluntários para atividades e projetos da associação;  

 

 De membros dos grupos locais para divulgação das atividades do grupo local e 

divulgação de atividades da associação e outros eventos LGBT. 

 

Foram realizadas reuniões mensais online com elementos da Direção e Coordenadores em 

funções, assim como reuniões presenciais sempre que necessário.  

 

5.4 Ações de Formação 
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Foram realizadas duas ações de formação para candidatos e coordenadores de grupos de 

jovens locais, uma no Sul e outra no Centro-Norte proporcionando uma vasta abrangência de 

formandos pelo território continental, de forma a continuar o funcionamento do projeto 

Grupos Locais de Jovens, formando jovens para o voluntariado e trabalho a cargo das 

Coordenações dos grupos locais. Para a segunda ação de formação foram também abertas 

inscrições com financiamento de deslocação total para jovens proveniente do arquipélago 

dos Açores (uma parceria com a associação Pride Azores). 

 2 a 4 março – 16ª Ação de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais – 

Alvito 

Organização/realização da 16ª ação de formação da associação (após conclusão do 

Projeto Descentrar). Participaram 20 jovens, membros da associação, formadores, 

elementos coordenadores e potenciais coordenadores das seguintes cidades e regiões: 

Cascais, Évora, Faro, Lisboa, Porto e Setúbal. A ação durou 3 dias e teve lugar no Centro 

de Alojamento da Associação para a Promoção Cultural da Criança, em Alvito, Beja.  

 

 19 a 21 outubro – 17ª Ação de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais – 

Ovar 

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

Projeto Descentrar). Participaram 16 jovens, membros da associação, formadores, 

elementos coordenadores e potenciais coordenadores das seguintes cidades e regiões: 

Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Setúbal. A ação durou 3 dias e teve lugar na Pousada de 

Juventude de Ovar, Aveiro.  

 

 19 maio – 1º Encontro/Formação para Coordenadores de Grupos de Jovens LGBT - Lisboa 

Preparação, organização e realização de um encontro anual para coordenadores em 

funções. Este encontro anual visou fomentar a partilha de conhecimentos e de 

experiências entre os vários coordenadores de grupos locais, contou com a presença de 

treze coordenadores de grupos locais e decorreu no IPDJ do Parque das Nações, Lisboa. 

 

 21 e 23 setembro – 9ª FORMAÇÃO DE ORADORES DO PROJETO EDUCAÇÃO LGBT – Abrantes 

Participaram 19 jovens, membros da associação, formadores e elementos futuros oradores. 

A ação durou 3 dias e teve lugar na Pousada de Juventude de Abrantes. 

 

5.5 Documentos de Apoio 
 Início da preparação da primeira edição do Manual de Oradores 

 

 Início da preparação da 4ª edição do Manual de Coordenadores de Grupos de Jovens 

Locais 
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 Atualização dos formulários de avaliação para professores e alunos, relativos às sessões de 

esclarecimento do Projeto Educação LGBT 

 

5.6 1º Encontro Nacional de Associados 
No sentido de auscultar os associados para pensar a associação e os seus desafios futuros, 

organizou-se o 1º Encontro Nacional de Associados. Estiveram presentes 28 pessoas. 

Foram várias as propostas que surgiram em várias áreas como os grupos locais, fórum online, 

relações interassociativas, financiamento e novos projetos.  

 

5.7 Angariação de Fundos 
 Merchandising 

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

5 cores e com o logótipo, canetas e canecas com o logótipo da rede ex aequo.  

Produção de 1000 canetas, 200 canecas e mais 100 crachás. 

  

 Promoção da atualização das quotas dos associados 

Estabelecimento de novas parcerias com empresas ou iniciativas que oferecem desconto 

a associados, nomeadamente: Shiado Hostel (lisboa) - 10% de desconto; APF, Projeto 

Intimamente - 10% de desconto; WonderFeel - 20% de desconto e Pegadas solidárias 

(Vinculum Animal) - preços iguais aos sócios da Vinculum Animal  

Divulgação de passatempos com ofertas exclusivas para associados da rede ex aequo 

 

 Lançamento da Campanha de Madrinhas e Padrinhos do Projeto Educação LGBT para os 

anos letivos 2011/2012 e 2012/2013 

 

 16 dezembro 2011 – Jantar ex aequo porto e braga 

 

 17 março – 9º Ciclo de Cinema – Lisboa 

Parceria com a ILGA (Centro LGBT) com o valor das entradas a reverterem para a rede ex 

aequo. 

 

 14 abril – 9º Aniversário da rede ex aequo – Lisboa 

Parceria com a discoteca Trumps com parte das entradas a reverterem para a rede ex 

aequo. 

 

 30 junho – Arraial Pride – Lisboa 

Na edição deste ano do Arraial Pride, a rede ex aequo teve uma tenda com divulgação e 

venda de merchandising e de bebidas e comidas. 
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6. ÁREA POLÍTICO-SOCIAL 
 

6.1 Comemorações do Orgulho LGBT em 2012 
 Participação na Comissão Organizadora da 13ª Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa, a 23 

de junho. 

 

 Realização de um pic-nic convívio para os jovens da rede ex aequo, a 23 de junho, em 

Lisboa. 

 

 Realização de um jantar-convívio de comemoração do orgulho LGBT para os jovens da 

rede ex aequo, a 7 de julho, no Porto. 

 

6.2 Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e a Transfobia - 17 maio de 2012  

 Abraços Grátis - um abraço contra a discriminação de lésbicas, gays, bissexuais e 

transgéneros 

A rede ex aequo organizou uma ação de sensibilização de Abraços Grátis contra a 

discriminação, que teve lugar na Praça do Oriente, Parque das Nações, em Lisboa. A 

iniciativa consistiu na sensibilização através de um abraço e de um conjunto de brindes e 

materiais de informação referentes à orientação sexual e identidade de género. Esta ação 

contou com o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), do 

Conselho Nacional da Juventude (CNJ), da associação ILGA Portugal e do centro 

comunitário CheckpointLx. 

 

 Campanha de imagens contra a homofobia, a bifobia e a transfobia. 

Foi promovida a elaboração de uma campanha de imagens referente à luta contra a 

homofobia e transfobia. Individualmente ou em grupo, os membros e usuários do fórum 

convidados a enviarem-nos uma fotografia com uma das seguintes frases: "Eu sou contra a 

homofobia. E tu?", "Eu sou contra a bifobia. E tu?" ou "Eu sou contra a transfobia. E tu?". As 

três melhores imagens foram usadas na elaboração de três cartazes. Estes cartazes foram 

impressos e divulgados em pontos estratégicos de várias cidades do país. 

 

 Participação na Marcha de Luta contra a Homofobia e a Transfobia 

A rede ex aequo apoiou e participou na 3ª Marcha de Luta Contra a Homofobia e 

Transfobia que se realizou dia 17 de maio em Coimbra, tendo como representantes 

coordenadores do grupo ex aequo coimbra. 

 

 Comunicado: dia mundial de luta contra a homofobia e transfobia 
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Foi lançado o comunicado - dia mundial de luta contra a homofobia e transfobia. Este 

comunicado teve o objetivo de dar visibilidade para o fenómeno da homofobia e 

transfobia, sensibilizando as pessoas para lutarem contra a sua existência. 

 

 Tomada de posição do conselho nacional de juventude (CNJ) 

Colaboração na conceção e divulgação da tomada de posição do CNJ no âmbito do 

dia mundial de luta contra a homofobia e transfobia. 

 

6.3 8ª Edição dos Prémios Média da rede ex aequo - 18 novembro de 2012 
A rede ex aequo organizou e realizou, a 18 de novembro de 2012, a oitava edição dos 

Prémios Média, cerimónia que visa distinguir personalidades ligadas às artes, espetáculo e 

comunicação social que através do seu trabalho demonstraram uma abordagem positiva 

face aos jovens LGBT. A cerimónia que teve lugar no Jardim de inverno, do Teatro Municipal 

São Luiz, distinguiu a Ana Zanatti; Marta Morgado; Francisca Torres, João Carlos Alvim e 

Margarida Fonseca Santos; Hugo Lourenço e Marisa Teixeira; Pedro Boucherie Mendes; Pedro 

Lopes, Ana Lúcia Carvalho, Ana Morgado, Cândida Ribeiro, José Pinto Carneiro, Manuel Mora 

Marques, Mário Cunha, Marta Pais Lopes e Rita Roberto; e Hugo de Sousa, Catarina Bizarro, 

Cláudia Sampaio, Irina Gomes, Mafalda Ferreira, Marina Ribeiro Estiveram presentes cerca de 

120 pessoas. 

 

6.4 Apresentação pública dos resultados do ano letivo 2011/2012 do Projeto Educação LGBT 
O Mapa das Sessões de Esclarecimento levadas a cabo pela rede ex aequo pode ser 

consultado em: http://www.rea.pt/imgs/uploads/doc-pe-panorama-nacional-2011-2012.pdf 

 

6.5 1º Encontro Nacional de Jovens Transgéneros 
Preparação de um encontro nacional para jovens transgéneros (realização adiada para o 

primeiro trimestre de 2013) 

 

6.6 Intervenções Político-Sociais 
 9 janeiro – Petição 'Legislação e Parentalidade por Casais do Mesmo Sexo em Portugal' 

Subscrição e divulgação de uma petição relativa à legislação para a parentalidade dos 

casais do mesmo sexo em Portugal. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-peticao-legislacao-parentalidade-

casais-mesmo-sexo-portugal/ 

 

 12 janeiro – Carta aberta a deputadas e deputados (técnicas de procriação 

medicamente assistida) 

http://www.rea.pt/imgs/uploads/doc-pe-panorama-nacional-2011-2012.pdf�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-peticao-legislacao-parentalidade-casais-mesmo-sexo-portugal/�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-peticao-legislacao-parentalidade-casais-mesmo-sexo-portugal/�
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Carta aberta aos deputados e deputadas para que legislem de forma a permitir os 

projetos parentais que pretendam fazer uso das técnicas de procriação medicamente 

assistida. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-carta-aberta-deputadas-deputados-

tecnicas-procriacao-medicamente-assistida/ 

 

 21 janeiro – Carta Aberta ao Ministro da Educação e da Ciência | Revisão do Estatuto do 

Aluno 

Carta Aberta ao Ministério da Educação e Ciência pedindo que seja tornado explícito na 

revisão do Estatuto do Aluno que a discriminação com base na orientação sexual ou na 

identidade de género não é aceitável nas escolas portuguesas. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-carta-aberta-ao-ministro-da-

educacao-e-da-ciencia 

 

 29 março – Comunicado de Imprensa: Concertos homofóbicos em Portugal, Não! 

Comunidade de Imprensa contra a vinda a Portugal do cantor jamaicano Sizzla cujas 

performances incluem músicas que incitam ao ódio e à homofobia. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-concertos-homofobicos-em-portugal-

nao/ 

 

 31 março – Comunicado: Dia Internacional de Visibilidade Transgénera 

Comunicado de alerta para as questões específicas e necessidade das pessoas 

transgéneras. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-internacional-de-visibilidade-

transgenera/ 

 

 18 abril – Comunicado: Não a leis homofóbicas! Não à homofobia na lei! 

Comunicado de protesto junto da Embaixada da Federação da Rússia em Portugal, 

Presidência da Federação da Rússia e da Duma contra a possível aprovação da lei Anti-

Propaganda Homossexual e contra a detenção dos membros da banda punk feminista 

Pussy Riot. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-nao-a-leis-homofobicas-nao-a-

homofobia-na-lei 

 

 17 maio – Comunicado: Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e Transfobia 

Comunicado de alerta para as questões específicas e necessidade das pessoas LGBT, 

especialmente dos jovens LGBT. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-mundial-de-luta-contra-a-

homofobia-e-transfobia 

http://www.rea.pt/comunicados-2012-carta-aberta-deputadas-deputados-tecnicas-procriacao-medicamente-assistida/�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-carta-aberta-deputadas-deputados-tecnicas-procriacao-medicamente-assistida/�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-carta-aberta-ao-ministro-da-educacao-e-da-ciencia�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-carta-aberta-ao-ministro-da-educacao-e-da-ciencia�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-concertos-homofobicos-em-portugal-nao/�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-concertos-homofobicos-em-portugal-nao/�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-internacional-de-visibilidade-transgenera/�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-internacional-de-visibilidade-transgenera/�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-nao-a-leis-homofobicas-nao-a-homofobia-na-lei�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-nao-a-leis-homofobicas-nao-a-homofobia-na-lei�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-mundial-de-luta-contra-a-homofobia-e-transfobia�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-mundial-de-luta-contra-a-homofobia-e-transfobia�
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 2 outubro – Carta Aberta ao Ministro da Educação e da Ciência | Educação Sexual nas 

Escolas 

Carta Aberta a alertar para a queda no número de sessões do Projeto Educação LGBT da 

rede ex aequo relacionado com o fim das disciplinas de Formação Cívica e Área Projeto, 

pedindo a criação de um espaço adequado para estas sessões com uma efetiva 

implementação da Educação para a Cidadania e Educação Sexual. 

Disponível em: http://www.rea.pt/imgs/uploads/doc-carta-aberta-ao-ministro-da-

educação-e-da-ciência-educação-sexual-nas-escolas.pdf 

 

 20 novembro – Comunicado: Dia Internacional da Memória Trans 

Comunicado para lembrar as vítimas dos crimes de ódio transfóbicos em Portugal e no 

resto do mundo. 

Disponível em: http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-internacional-da-memoria-trans 

 

 

 

 

http://www.rea.pt/imgs/uploads/doc-carta-aberta-ao-ministro-da-educação-e-da-ciência-educação-sexual-nas-escolas.pdf�
http://www.rea.pt/imgs/uploads/doc-carta-aberta-ao-ministro-da-educação-e-da-ciência-educação-sexual-nas-escolas.pdf�
http://www.rea.pt/comunicados-2012-dia-internacional-da-memoria-trans�
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7. ÁREA DE RELAÇÕES INTER-ASSOCIATIVAS 
 

7.1 Grupos e Associações LGBT 
 29 janeiro – 2ª edição da Formação de Voluntári@s para a Linha LGBT  

A rede ex aequo foi convidada pela Associação ILGA Portugal a dinamizar o módulo 

“Jovens LGBT - processos de coming out e bullying homofóbico e transfóbico”. Em 

representação da rede ex aequo esteve a voluntária Inês Reis. 

 

 13 fevereiro – Reunião com o Presidente da Pennsylvania Student Equality Coalition (PSEC) - 

Pittsburgo, EUA 

O Romeu Monteiro do Grupo de Relações InterAssociativas da rede ex aequo (GRIA) 

reuniu com Jason Goodman, o Presidente da PSEC (organização juvenil LGBT de âmbito 

do Estado da Pensilvânia dos EUA), em Pittsburgo (EUA) para apresentação dos projetos 

da rede ex aequo, conhecimento da PSEC e troca de contactos. 

 

 12 março – “Outros cinemas: Sexualidades”, Évora 

Os coordenadores do grupo local ex aequo évora participaram na mesa redonda em 

torno da temática das sexualidades no âmbito do evento “Outros cinemas: Sexualidades”, 

organizado pela Opus Gay em Évora. 

 

 30 setembro – 3ª edição da Formação para voluntári@s da Linha LGBT - Lisboa  

A rede ex aequo foi convidada pela Associação ILGA Portugal a dinamizar o módulo 

“Jovens LGBT - processos de coming out e bullying homofóbico e transfóbico”. Em 

representação da rede ex aequo esteve a voluntária Inês Reis. 

 

 30 outubro a 4 novembro – Conferência IGLYO “Keep The Faith” - Bruxelas, Bélgica 

O Pedro Pais do GRIA esteve nesta conferência a representar a associação. 

 

 7 e 8 dezembro – Assembleia Geral da IGLYO - Nikolaev, Ucrânia 

A Cátia Figueiredo representou a rede ex aequo na Assembleia Geral anual da IGLYO que 

se realizou estou ano em Nikolaev na Ucrânia. 

 

7.2 Grupos e Associações não-LGBT 
 15 janeiro – Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Nacional de Juventude - Lisboa 

A Alexandra Santos do GRIA representou a rede ex aequo nesta AG do CNJ em que foram 

aprovadas revisões aos estatutos do CNJ. 

  

 16 janeiro – Lançamento da iniciativa INOVA! - Lisboa  
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A Alexandra Santos do GRIA esteve presente nesta iniciativa do Governo a representar a 

rede ex aequo. 

 

 19 janeiro – Aniversário da Confederação Portuguesa de Voluntariado - Lisboa 

A Alexandra Santos do GRIA neste evento cujo convite foi lançado na AG do CNJ anterior. 

Estiveram presentes Ministros, foram discutidas questões sobre voluntariado, questões sobre 

o CNJ e a sua ligação ao Governo, assim como a ligação da rede ex aequo à 

Confederação Portuguesa de Voluntariado. 

  

 21 janeiro – Apresentação do Fórum online da rede ex aequo na competição para 

estudantes oradores na TEDxCMU 2012 na Carnegie Mellon University - Pittsburgo, EUA 

O Romeu Monteiro do GRIA foi apresentar o Fórum online como "idea worth spreading" 

para ser selecionado como orador para a TEDxCMU 2012 a decorrer em março. Esta foi a 

ronda final da competição, mas não foi selecionado. 

  

 27 janeiro – Segunda Reunião da Comissão Nacional para os Direitos Humanos em formato 

alargado à sociedade civil - Lisboa 

A Alexandra Santos do GRIA esteve presente nesta iniciativa em nome da rede ex aequo. 

 

 2 fevereiro – Reunião com organização bósnia XY, Lisboa 

A Rita Paulos, em representação da rede ex aequo, esteve presente nesta reunião com a 

diretora da organização bósnia XY e algumas técnicas da mesma organização. Foram 

abordados os objetivos, os princípios e a metodologia da associação, os projetos e a linha 

de ação/progresso seguida. 

 

 17 e 18 fevereiro – Seminário de sensibilização nas áreas da não discriminação e da 

igualdade para organizações da sociedade civil - Porto 

A rede ex aequo este presente neste seminário onde o Luis Torres do GRIA, para além de 

receber formação, pôde contribuir com intervenções relativas às questões da juventude 

LGBT. 

  

 25 e 26 fevereiro – Assembleia Geral do CNJ - Braga 

A Alexandra Santos e o Luis Torres do GRIA estiveram presentes nesta AG do CNJ onde 

puderam fazer networking com outras organizações juvenis e apresentar as questões e 

posições da associação. Além de outros órgãos sociais, a Andreia Pereira foi eleita como 

Presidente do Conselho Fiscal do Conselho Nacional de Juventude. 

  

 29 fevereiro – Envio (por e-mail) dos contributos para o Livro Branco da Juventude 
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O GRIA listou uma série de ideias de problemas e possíveis soluções relativos à política de 

juventude e, em específico, às questões dos jovens LGBT, para a produção de um 

documento agregador destas ideias a nível europeu. 

   

 14 março – Lançamento do Guia para o Emprego Jovem do CNJ - Lisboa 

A Alexandra Santos do GRIA participou no lançamento do GUIA para o Emprego Jovem 

do CNJ em que já havíamos participado anteriormente com contribuições através da 

participação em seminários e Assembleia Geral. 

  

 14 março – MultiAveiro “Concurso: Construir igualdades, afirmar diferenças” 

A Andreia Pereira, em representação da rede ex aequo, integrou o júri do concurso anual 

da MultiAveiro “Concurso: Construir igualdades, afirmar diferenças”. 

 

  22 março – Seminário do Livro Branco da Juventude de Lisboa - Lisboa 

A rede ex aequo fez-se representar pela Alexandra Santos do GRIA neste evento de 

recolha de contributos para a definição das políticas de juventude do Governo. 

  

 Abril 2012 – Comissão Científica e de Aconselhamento da 2nd Conference on Applied 

Interculturality Research (cAIR12) 

A Andreia Pereira, em nome da rede ex aequo, foi convidada a integrar a Comissão 

Científica e de Aconselhamento da 2nd Conference on Applied Interculturality Research 

(cAIR12). A cAIR12 é um evento de cariz internacional que promove a divulgação e 

discussão de projetos e iniciativas que cruzam as problemáticas da interculturalidade e 

educação. Esta conferência decorreu na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, entre 22 e 24 de novembro. 

 

 11, 17 e 24 abril, 8 maio, 17 outubro, 7 novembro, 5 dezembro – Reuniões da Comissão 

Emprego CNJ - Lisboa 

Ao longo deste ano vários membros do GRIA (Alexandra Santos, Carolina Luis, Pedro Pais) 

representaram a rede ex aequo nas reuniões da Comissão de Emprego do CNJ, tendo a 

sua intervenção sido focada na proteção laboral dos jovens transgéneros. 

  

 12 abril – Reunião do Conselho Municipal da Juventude de Lisboa - Lisboa 

O Pedro Pais e a Alexandra Santos do GRIA representaram a rede ex aequo nesta reunião 

do CMJ de Lisboa onde foram apresentadas as políticas para a Juventude no Município, e 

eleito o representante do CMJ de Lisboa no Conselho Municipal de Educação de Lisboa. 

 

 14 abril – Encontro Regional do CNJ "Cidadania ativa e Inclusão social" - Coimbra 
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O Marvin Oliveira do GRIA esteve a representar a rede ex aequo neste evento que 

decorreu em Coimbra. 

   

 14 maio – Reunião da Comissão de Assuntos Sociais do CNJ - Lisboa 

O Gustavo Briz e a Alexandra Santos do GRIA representaram a rede ex aequo nesta 

Comissão do CNJ. 

  

 17 maio, 6 dezembro – Reuniões da Comissão de Associativismo e Participação Juvenil do 

CNJ - Lisboa 

A Alexandra Santos e o Pedro Pais, ambos do GRIA, representaram a rede ex aequo nas 

reuniões desta Comissão do CNJ. 

 

 17 maio – "Evento Nacional de Contributos - Conhecer para agir: contributos para o Livro 

Branco da Juventude" - Lisboa 

Nesta ocasião o Gustavo Briz do GRIA representou a rede ex aequo. 

 

 17 maio – Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e a Transfobia 

Comunicação da posição do CNJ sobre 17 de maio, em que a rede ex aequo ajudou na 

conceção e na divulgação. 

 

 9 julho – Sessão de debate sobre o enquadramento legislativo do associativismo juvenil, 

Lisboa 

A Andreia Pereira representou a rede ex aequo nesta sessão organizada pelo CNJ. A 

promoção desta iniciativa inseriu-se no âmbito das futuras alterações que a legislação vai 

sofrer. Os dirigentes associativos juvenis participaram nesta sessão, contribuindo com os 

seus pontos de vista e preocupações na construção de um enquadramento legislativo que 

sirva as reais necessidades do movimento associativo. 

 

 29 setembro – Assembleia Geral Extraordinária do CNJ - Lisboa 

A Carolina Luis e o Pedro Pais do GRIA representaram a rede ex aequo na reunião que 

teve enfoque a situação dos jovens face às medidas de austeridade anunciadas pelo 

Governo. 

 

 19 a 21 outubro – Seminário Nacional “Portugal Participa: Depende de Nós” - Braga 

O Luis Torres do GRIA representou a rede ex aequo neste seminário organizado pelo CNJ 

em parceria com o apoio do Programa Juventude em Acção que teve como objetivo 

promover o diálogo estruturado sobre políticas de juventude, nomeadamente sobre o 

tema da Participação Juvenil. 

 



37 
 

 

 27 outubro e 3 de novembro – 2ª Edição da Formação Igualdade de Género e suas 

implicações nas práticas organizacionais - Porto 

O Luis Torres do GRIA esteve a representar a rede ex aequo neste evento da Escola 

Superior de Educação do Porto. 

 

 23 novembro – Encontro Nacional “Juventude, Europa e Poder Local” - Braga 

O Romeu Monteiro esteve a representar a rede ex aequo neste evento organizado pela 

FNAJ para promover o diálogo estruturado entre as autarquias e as associações juvenis do 

país. 

 

 24 novembro – 2nd Conference on Applied Interculturality Research (cAIR12) 

O Romeu Monteiro fez uma intervenção inserida numa roundtable desta conferência onde 

apresentou o Projeto Educação LGBT, o Projeto Inclusão e Observatório de Educação LGBT 

da rede ex aequo. 

 

 24 e 25 novembro – 12º Encontro Nacional Associações Juvenis - Braga 

O Luis Torres representou a rede ex aequo neste evento organizado pela FNAJ para 

promover a interligação entre as associações juvenis portuguesas. 

 

 27 novembro – Sessão de informação sobre o Programa Juventude em Ação - Lisboa 

O Gustavo Briz do GRIA representou a rede ex aequo nesta sessão de esclarecimento 

sobre o funcionamento do programa Juventude em Ação. 

 

 1 dezembro – Ciclo de Conferências da Juventude - "Vamos aumentar a participação dos 

jovens na vida pública!" - Lisboa 

Os oradores do Projeto Educação LGBT Ana Carabineiro, Cátia Figueiredo e Gustavo Briz 

fizeram uma intervenção em palco no âmbito deste evento onde fizeram o jogo dos 

sinónimos para alertar a audiência para a discriminação latente no dia a dia relativamente 

às pessoas LGBT. O planeamento e contatos desta atividade foram realizados pelo GRIA. 

 

Foram estabelecidas várias parcerias: CATCH project (Creating Awareess To Combact 

Homophobia); Secção de Defesa dos Direitos Humanos (Associação Académica de 

Coimbra); Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA (GAT); AMPLOS - 

Projeto Saber ao Certo. Foi também dada continuidade a outras parcerias já existentes. 
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8. ÁREA SOCIAL 
 

8.1 10º Acampamento de verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 
Preparação, divulgação e realização do 10º Acampamento de verão da rede ex aequo 

para jovens LGBT e simpatizantes dos 16 aos 30 anos, realizado de 18 a 26 de agosto de 2012, 

no Campigir em São Pedro de Moel, Marinha Grande. Esta atividade contou com as 

inscrições de 61 jovens. 

 

8.2 Encontros Nacionais e Regionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 
 14 abril – Encontro Nacional da rede ex aequo - 9º aniversário - Lisboa 

O grupo ex aequo lisboa e a Direção organizaram e realizaram um Encontro Nacional em 

Lisboa no dia 14 de abril onde estiveram presentes 45 jovens ao longo de um dia de 

atividades. Pretendeu-se promover o convívio entre membros da associação, festejar o 

aniversário da rede ex aequo 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. 

Organização de uma festa no dia 14 de abril, na discoteca Trumps, que contou com a 

presença de jovens de todo o país. 

 

8.3 Outras Atividades 
 23 setembro – Festa comemoração do Dia Internacional da Celebração da 

Bissexualidade, no Porto, organizada pelo grupo ex aequo porto. 

 


