
 
 

Relatório de Atividades 2013 

 

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 8 de 
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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, 3 grupos de jovens locais da 

rede ex aequo nas seguintes cidades: Aveiro, Lisboa e Porto; 

- Foi ainda fundado o Projeto Clubes, a 19 de outubro de 2013, pelo grupo ex aequo lisboa, 

iniciado com o Clube Tejo que organizou 2 atividades desportivas até ao momento, 

coordenadas por um grupo de voluntários Organizadores. 

 

 Um destes grupos locais teve reinício este ano: 

- O grupo ex aequo lisboa foi reaberto a 12 de janeiro de 2013, após período de 

inatividade iniciado a 27 de outubro de 2012. 

 

 Foi fundado o grupo ex aequo sintra a 5 de dezembro de 2013.  

 

 Foram extintos, devido a indisponibilidade dos voluntários: 

- O grupo ex aequo coimbra, a 24 de janeiro de 2013, após período de inatividade 

iniciado a 24 de outubro de 2012; 

- O grupo ex aequo setúbal, a 24 de abril de 2013 (devido à falta de espaço para 

realização de reuniões e atividades e exoneração da equipa), após início de 

inatividade a 24 de janeiro de 2013. 

 

 Entrou em inatividade, devido a indisponibilidade dos voluntários: 

- O grupo ex aequo aveiro, a 23 de outubro de 2013. 

 

 Foram realizadas duas Formações de Coordenadores de Grupos Locais de Jovens da rede 

ex aequo: 

- 18ª Formação, Alvito, 1 a 3 de março de 2013: participaram 19 jovens, incluindo membros 

da organização, formadoras/es e atuais ou potenciais coordenadoras/es (13 

formandas/os); 

- 19ª Formação, Santa Cruz, 18 a 20 de outubro de 2013: participaram 15 jovens, incluindo 

membros da organização, formadoras/es e atuais ou potenciais coordenadoras/es (10 

formandas/os). 

 

 Realizou-se também o 2º Encontro de para Atuais Coordenadores e Coordenadoras de 

Grupos de Jovens LGBT a 18 de maio de 2013, na Casa das Associações, no Porto, que 

contou com a participação de 9 jovens (2 representantes da Direção e responsáveis pelos 

Grupos Locais e 7 coordenadoras/es atuais). 
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 Investiu-se ainda neste Projeto através de ações facilitadoras da abertura de novos grupos 

locais, nomeadamente: 

- Foram efetuados, ao longo dos meses de fevereiro e março, contactos a cerca de 50 

pessoas no sentido de motivá-las à participação na 18ª Formação de Coordenadores e de 

reunirem equipas para (re)abrirem novos grupos locais; 

- Foi feito, em setembro, um levantamento de todos os jovens que mostraram interesse em 

abrir grupos locais ao longo do último ano e contactados, no período referente a 23 de 

setembro e 12 de outubro de 2013, 48 jovens de 14 distritos do país; 

- Foram articulados os contactos entre jovens das mesmas cidades e feito um 

acompanhamento mais próximo às cinco restantes equipas cujos elementos tomaram um 

papel mais ativo e se encontram, no final deste mandato, em processo de organização 

para a oficialização da abertura dos grupos ex aequo braga, ex aequo cascais, ex aequo 

castelo branco, ex aequo faro e ex aequo leiria. 

 

 Revisão, atualização, ampliação e impressão da 4ª edição do Manual de Coordenadores 

de Grupos de Jovens LGBT. 

 

1.2 Grupos Itinerantes 

 Recolha e reorganização dos contactos dos voluntários interessados em participar no 

Projeto e na Mailing List. 

 

 Envio e distribuição de 50 cartazes de divulgação. 

 

 Divulgação do Projeto, organização e gestão das 15 requisições recebidas para 12 

localidades. 

  

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. 

 

 Manutenção e atualização da 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. 
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 Melhorias no template e organização do fórum da rede ex aequo, com objetivo de 

facilitar a navegação e aumentar a participação em subfóruns com menor número de 

visitas. 

 

 Correção dos problemas técnicos que permitiu a reabertura do chat da rede ex aequo. 

 

 Compra de Certificado SSL para disponibilizar uma ligação segura aos conteúdos online 

da associação para os próximos 4 anos. 

 

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

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

 

 Continuação do desenvolvimento e atualização da lista de ginecologistas com 

abordagem igualmente positiva. 

 

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

 

 Relativamente à lista de urologistas, cujos pedidos de referências foram feitos juntamente 

com os de ginecologistas e psicoterapeutas, não obtivemos a indicação de qualquer 

profissional. 

 

 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 30 pedidos de ajuda que chegaram à associação via e-

mail e telefone. 

 Das várias problemáticas destacaram-se como questões principais a dificuldade nas 

relações com os familiares (em particular com os pais) quanto à aceitação de uma 

orientação sexual e/ou identidade de género diferente e dúvidas relativas ao coming out 

(fazer vs. não fazer) tanto para familiares como para amigos. 

Entre os pedidos relatam-se ainda situações de violência psicológica, pedidos de 

informação sobre apoio face a situações de expulsão de casa/deterioração da relação 
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com a família, dificuldades na gestão de relações de namoro por interferência de terceiros 

não-aceitantes de relações de casais de pessoas do mesmo sexo, casos de depressão, 

ideação suicida, entre outros, sempre ligados às temáticas de orientação sexual e de 

identidade de género. 

 

 À parte destes anteriormente referidos, foram ainda recebidos vários pedidos de 

informação sobre o apoio dado através de reuniões dos grupos locais e outros projetos da 

associação. 

  

1.7 Linha de Informação 
 Manutenção do número telefónico da associação (96 878 18 41). 

 

 Resposta a pedidos de informação sobre os grupos de jovens locais, a associação, eventos 

ou atividades LGBT e questões pertinentes à juventude LGBT. 

 

1.8 Material 
 Revisão, atualização, produção fotográfica e preparação de impressão de 7000 

exemplares e divulgação da 3ª edição da brochura informativa “Sermos Nós Própri@s” 

para jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros ou com dúvidas. 
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2. ÁREA CULTURAL 
 

Organização das seguintes atividades de interesse para a juventude LGBT: 

 

2.1 Ciclos de cinema 

 10º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo (Lisboa) — 1, 2 e 3 de fevereiro de 2013 

Na sede do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), em Lisboa, foram apresentadas 6 

sessões de filmes de temática LGBT. Os filmes exibidos foram: “YES OR NO: YAAK RAK GAW 

RAK LOEY” (LT), “NOORDZEE, TEXAS” (G), “XXY” (T), “Pariah” (L), “Prodigal Sons” (LGT) e “The 

Big Gay Musical” (G). Cada exibição foi seguida de um debate moderado por dois 

voluntários com formação específica sobre os temas retratados no filme. Com entrada 

gratuita, o ciclo contou com a presença de mais de uma centena de pessoas ao longo de 

três dias. 

 

 10º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo (Porto) — 5, 6 e 7 de abril de 2013 

O 10º 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 82 pessoas ao longo de três dias. 

 

2.2 Participação em eventos culturais 

 Biblioteca Municipal de Cuba – Janeiro de 2013 

Através de uma parceria com o Projeto "Alentejo de Diversidades" (Opus Gay) algumas 

fotografias da exposição KISS ME da rede ex aequo estiveram expostas na Biblioteca 

Municipal de Cuba, distrito de Évora, promovendo a visibilidade e divulgação da 

associação. Ocorreu desde a segunda semana de janeiro até ao final desse mês. 

 

 Feira de São João, (Évora) — junho de 2013 

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 de Jovens Locais pelas suas regiões — os coordenadores dos 

grupos locais deslocaram-se durante o ano a estabelecimentos de ensino e outros locais 

frequentados por jovens 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. 

 

3.2 Meios de comunicação: participações e/ou referências à rede ex aequo 

 11 dezembro, RTP2 — Sociedade Civil — num programa dedicado ás dúvidas na 

adolescência. A voluntária Cátia Figueiredo participou esclarecendo dúvidas 

relativamente a questões de sexualidade em contexto escolar. 

 

 2 janeiro, Dezanove — “2012: 10 factos do ano que é melhor tentar esquecer”, a rede ex 

aequo é referida devido ao artigo de opinião assinado pelo Padre Gonçalo Portocarrero 

de Almada publicado em Março de 2012 n’“A Voz da Verdade”, o semanário do 

Patriarcado de Lisboa, sobre a campanha contra o bullying homofóbico da rede ex 

aequo. 

http://dezanove.pt/451285.html 

 

 12 janeiro, Dezanove — “LGBT 2013: O que não podes perder este ano em Portugal”, a rede 

ex aequo é referida por causa de diversas atividades: 10ª edição do Ciclo de Cinema 

LGBT, 1º Encontro para Jovens Transgéneros, Acampamento de Verão, o Diversidade na 

Cidade em Aveiro (não realizado) e Prémios Média. 

http://dezanove.pt/455473.html 

 

 15 janeiro, Dezanove — “Projecto Educação LGBT chega aos Açores (e podes ajudar a que 

chegue à tua localidade)”, menciona as 35 sessões de esclarecimento do Projeto 

Educação (PE) em Angra do Heroísmo, na Terceira, assim como uma ação de 

sensibilização do Projeto Inclusão (PI) e a próxima formação de coordenadores da rede ex 

aequo. 

http://dezanove.pt/457040.html 

 

 28 janeiro, Dezanove — “Várias aliadas da comunidade LGBT na votação para 

Personalidades Femininas da Lux”, a rede ex aequo é referida na nomeada Sandra 
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Correia, CEO da Pelcor, marca que durante algumas edições dos Prémios Média da rede 

ex aequo foi uma das patrocinadoras das lembranças dos homenageados. 

http://dezanove.pt/463077.html 

 

 1 fevereiro, Qüir — “Ciclo de cinema LGBT da rede ex aequo até 3 de fevereiro”, 

divulgação da 10ª edição do Ciclo de Cinema. 

http://www.quir.pt/2013/02/ciclo-de-cinema-lgbt-da-rede-exaequo.html 

 

 17 fevereiro, Dezanove — “rede ex aequo organiza primeiro encontro para jovens trans”, 

sobre o primeiro Encontro Nacional de Jovens Transgéneros, organizado pela rede ex 

aequo. 

http://dezanove.pt/472072.html 

 

 25 fevereiro, Dezanove — “Lançada petição pela criação do Dia Nacional de Combate à 

Homofobia”, a rede ex aequo é referida por causa de um estudo da rede ex aequo e do 

ISCTE que demonstra que 42 por cento dos jovens entre os 12 e os 20 anos já foram vítimas 

de bullying. 

http://dezanove.pt/474252.html 

 

 12 março, Público — “Bullying homofóbico já chegou às escolas do primeiro ciclo do 

básico”, sobre o resultado do mais recente relatório do Observatório de Educação LGBT 

da rede ex aequo. 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/bullying-homofobico-ja-chegou-as-escolas-do-

primeiro-ciclo-do-basico-1587506 

 

 12 março, Diário Digital — “Rede ex aequo: menos denúncias de agressões homofóbicas 

nas escolas”, sobre o resultado do mais recente relatório do Observatório de Educação 

LGBT da rede ex aequo. 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=620719 

 

 12 março, AMPLOS — “Relatório de 2012 do Observatório da Educação da rede ex aequo”, 

apresenta alguns testemunhos do mais recente relatório do Observatório de Educação 

LGBT da rede ex aequo. 

http://www.amplos.pt/noticias/relatorio-de-2012-do-observatorio-da-educacao-da-rede-

ex-aequo 

 

 12 março, iOnline — “Rede ex aequo: menos denuncias de agressões homofóbicas nas 

escolas”, sobre o resultado do mais recente relatório do Observatório de Educação LGBT 

da rede ex aequo. 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/rede-ex-aequo-menos-denuncias-agressoes-

homofobicas-nas-escolas 

 

 13 março, Pais & Filhos — “Bullying homofóbico preocupa”, sobre o resultado do mais 

recente relatório do Observatório de Educação LGBT da rede ex aequo. 

http://www.paisefilhos.pt/index.php/actualidade/noticias/6019-bullying-homofobico-

preocupa 

 

 13 março, Fundação da Juventude — “Bullying contra gays nas escolas portuguesas”, 

sobre o resultado do mais recente relatório do Observatório de Educação LGBT da rede ex 

aequo. 

http://www.fjuventude.pt/pagnoticias-711-bullying-contra-gays-nas-escolas-portuguesas 

 

 13 março, UALMedia — “Bullying homofóbico nas escolas portuguesas do primeiro ciclo do 

básico”, sobre o resultado do mais recente relatório do Observatório de Educação LGBT 

da rede ex aequo. 

http://www.ualmedia.pt/pt/?det=13915 

 

 13 março, Dezanove — “Observatório de Educação LGBT mostra que homofobia e 

transfobia persistem em Portugal”, sobre os resultados do relatório bianual da rede ex 

aequo, cujo foco são as situações de homofobia e transfobia vividas pela juventude LGBT 

em Portugal. 

http://dezanove.pt/480614.html 

 

 15 março, Diário de Notícias — “Transgéneros querem pôr fim a isolamento e 

discriminação”, sobre o primeiro Encontro Nacional de jovens transgéneros, organizado 

pela rede ex aequo. 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3109841 

 

 28 março, Dezanove — “Cinema LGBT da rede ex aequo chega ao Porto e assinala 10 

anos da associação”, sobre a realização do 10º ciclo de cinema da rede ex aequo, no 

Porto, após a realização do mesmo em fevereiro em Lisboa. 

http://dezanove.pt/487672.html 

 

 5 abril, Dezanove — “10 anos de rede ex aequo: O que há para contar (com vídeo)”, 

balanço de mais de uma década de trabalho em formato entrevista à primeira e à atual 

presidentes da rede ex aequo, Rita Paulos e Andreia Pereira. 

http://dezanove.pt/490277.html 
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 25 abril, blog IMC — Índice de Massa Cultural — “Rede ex aequo”, um post de divulgação 

da rede ex aequo, com informação desde a sua fundação aos projetos desenvolvidos e 

atuais. 

http://imassacultural.weebly.com/14/post/2013/04/rede-ex-aequo.html 

 

 7 maio, Dezanove — “O que fazer a 17 de Maio (de Norte a Sul e Ilhas)”, referência a várias 

iniciativas da rede ex aequo: Abraços Grátis, Campanha de imagens contra a homofobia, 

bifobia e transfobia, Conferência Direitos Iguais: Nem mais, nem menos, Moscavide (com o 

CNJ), e Um coração roxo nas redes sociais. 

http://dezanove.pt/502628.html 

 

 17 maio, TVI — “Rede Ex-AEQUO debate bullying homofóbico nas escolas”, reportagem 

sobre os debates organizados pela rede ex aequo e pelo CNJ no dia 17 de maio, onde a 

Mafalda Beijinho representa a rede ex aequo. 

http://www.tvi24.iol.pt/videos/video/13869609 

 

 3 junho, blog da rede portuguesa de jovens para a igualdade de oportunidades entre 

mulheres e homens — “Seminário “Igualdade de Género e Não Discriminação””, a rede ex 

aequo é referida por causa do painel sobre “Orientação Sexual, Identidade e Expressão 

de Género”, inserido neste seminário organizado pela FNAJ (Federação Nacional de 

Associações Juvenis), no qual a Rita Paulos representou a rede ex aequo. 

http://redejovensigualdade.org.pt/blog/?p=2006 

 

 19 junho, Dezanove — “Lisboa marcha com Orgulho pela 14ª vez este Sábado”, a rede ex 

aequo é referida como fazendo parte da organização da marcha. 

http://dezanove.pt/516365.html 

 

 27 junho, blog Arquivo Reaccionário — “Rede Ex Aequo, Fernanda Câncio e Pedofilia”, 

sobre a pedofilia e onde foram citadas algumas frases de posts que estavam no tópico 

Pedofilia no fórum da rede ex aequo. 

http://oarquivoreaccionario.blogspot.com/2013/06/rede-ex-aequo-fernanda-cancio-

e_27.html 

 

 8 julho, Dezanove — “A primeira Marcha LGBT de Braga é este Sábado”, referência à rede 

ex aequo como promotora da marcha e sobre o primeiro ciclo de cinema LGBT da cidade 

de Braga, em 2005, organizado pelo grupo ex aequo braga. 

http://dezanove.pt/525129.html 
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 13 julho, Dezanove — “Imprensa nacional e internacional atenta à Marcha de Braga. PNR 

também”, a rede ex aequo é referida como fazendo parte da organização da marcha. 

http://dezanove.pt/528312.html 

 

 25 agosto, AMPLOS — “Visita ao acampamento da rede ex aequo”, post a informar da ida 

da AMPLOS ao acampamento de verão da rede ex aequo, a uma sessão sobre 

transexualidade. 

http://www.amplos.pt/agenda/visita-ao-acampamento-da-rede-ex-aequo/ 

 

 20 setembro, RTP2 — Sociedade Civil — “Criminalizar o bullying?”, reportagem sobre o 

bullying, incluindo o bullying homofóbico, com a participação da rede ex aequo, 

representada pela Rita Oliveira. 

http://www.rtp.pt/play/p1043/e129083/sociedade-civil-viii 

 

 3 outubro, Pelo Combate à Pobreza — “Mais uma associação a participar na Semana pelo 

Combate à Pobreza e Exclusão Social: A Rede Ex Aequo!”, sobre a tertúlia que a rede ex 

aequo organizou em conjunto com o GRIT (Grupo de Reflexão e Intervenção sobre 

Transsexualidade), no âmbito da Semana pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social. 

http://pelocombatepobreza.blogspot.com/2013/10/mais-uma-associacao-participar-

na.html 

 

 14 outubro, AMPLOS — “Uma tertúlia organizada pela rede ex aequo sobre exclusão social 

de pessoas LGBT”, divulgação da tertúlia organizada pela rede ex aequo. 

http://amplosbo.wordpress.com/2013/10/14/uma-tertulia-organizada-pela-rede-ex-aequo-

sobre-exclusao-social-de-pessoas-lgbt 

 

 18 outubro, ILGA Portugal — “encontro no centro 18 de outubro 2013 (6ª feira) :: 21:00”, 

sobre a tertúlia "CICLO DE VIDA DAS PESSOAS LGBT — Tertúlia intergeracional" onde o 

Gustavo Briz representou a rede ex aequo. 

http://ilga-portugal.pt/noticias/agenda.php?codigo=270 

 

 22 outubro, Dezanove — “Lisboa acolhe 1º torneio de futsal contra a discriminação”, sobre 

o 1º Torneio de Futsal Contra a Discriminação, com o intuito de estimular uma prática 

desportiva inclusiva e isenta de discriminação, organizado pela rede ex aequo com o 

apoio da Fare Network. 

http://dezanove.pt/563843.html 

 

 23 outubro, SOL — “LGBT vão às escolas: Do 'pré-conceito' à educação”, sobre o Projeto 

Educação da rede ex aequo. 
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http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=88752 

 

 6 novembro, APAV — “Rede ex aequo promove ações sobre Bullying Homofóbico e 

Transfóbico”, divulgação do Projeto Inclusão da rede ex aequo. 

http://apav.pt/apav_v2/index.php/pt/main-menu-pt/133-rede-ex-aequo-promove-acoes-

sobre-bullying-homofobico-e-transfobico 

 

 20 novembro, A Televisão — “Reportagens de RTP e TVI distinguidas por associação LGBT”, 

sobre os Prémios Média. 

http://www.atelevisao.com/geral/reportagens-de-rtp-e-tvi-distinguidas-por-associacao-

lgbt/ 

 

 22 novembro, TVI24 — “«Amor no Feminino»: reportagem da TVI premiada”, referência à 

distinção da reportagem «Amor no Feminino», da autoria da jornalista Susana Bento 

Ramos, na 9ª edição dos Prémios Média da rede ex aequo. 

http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/amor-no-feminino-susana-bento-ramos-premio-tvi-

tvi24/1512533-4071.html 

 

 29 novembro, SetubalTV — “Violência doméstica e homofobia em debate esta semana”, 

sobre um seminário, que decorreu no Instituto Politécnico de Setúbal, onde a rede ex 

aequo esteve representada pela Cátia Figueiredo. 

http://setubaltv.com/settv/violencia-domestica-e-homofobia-em-debate-esta-semana/ 

 

 7 dezembro, RTP1 — “Reportagem da RTP “Vamos dar o nó” premiada”, sobre a notícia da 

homenageada Sandra Vindeirinho no âmbito na 9ª edição dos Prémios Média. 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=701557&tm=4&layout=122&visual=61 

 

 9 dezembro, TVI24 — “Prémio TVI: Peça «Amor no Feminino» de Susana Bento Ramos”, 

sobre a notícia da homenageada Susana Bento Ramos no âmbito dos Prémios Média, a 

entrevista de Pedro Carvalhas a Susana Bento Ramos na TVI24 e a reportagem premiada 

na 9ª edição dos Prémios Media. 

http://www.tvi24.iol.pt/equipatvi24/1393132-

6328/SusanaBentoRamos/videos/289418/1/video/14030548 

 

 9 dezembro, Dezanove — “Como foram os Prémios Média da rede ex aequo”, sobre a 9ª 

edição dos Prémios Média. 

http://dezanove.pt/584842.html 
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3.3 Colaboração com estudos, investigações e reportagens: participação e divulgação 

 20 dezembro 2012 — “Reportagem sobre violência LGBT” por Marisa Teixeira (Qüir). 

Pedido de testemunhos LGBT que tenham sido vítimas de violência doméstica e/ou de 

crimes de ódio para reportagem. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31197.0 

 

 19 janeiro — “Conto Infantil LGBT” por Sandra Cainé. 

Pedido de colaboração para encontrar ilustrador(a) para conto infantil sobre a temática 

da Transsexualidade de forma a poder participar no concurso elaborado pela ILGA. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31426.0 

 

 1 março — “Campanha Contra a Homofobia — Vídeo” por Vitor Bessa. 

Pedido de colaboração para fazer parte de uma campanha contra a homofobia, em que 

o projeto consiste em construir um vídeo com depoimentos de estudantes universitários a 

falar para o seu "eu" do passado, seja dizendo que não devia ter agido como agiu em 

determinadas situações com certas pessoas ou contando como foi complicado aceitar 

que estava a sentir-se diferente. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31638.0 

 

 1 março — “Violência Doméstica em Casais Homossexuais — Trabalho de investigação, 

pedido de entrevista” por Maria Rola. 

Pedido de colaboração para um trabalho que pretende aferir e analisar as 

representações (ideias, atitudes, comportamentos) que pessoas pertencentes a 

determinados grupos profissionais que lidam com violência doméstica (magistrados, 

polícias e profissionais de apoio à vítima) têm acerca deste tema e também, noutra parte, 

entrevistar pessoas que sejam ou tenham sido vítimas de violência doméstica no contexto 

de uma relação com uma pessoa do mesmo sexo. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31639.0 

 

 1 março — “Dia Nacional de Combate à Homofobia — Petição”. 

Pedido de participação na petição online lançada pelos colaboradores do dezanove.pt, 

que pretende reunir quatro mil assinaturas que serão dirigidas ao Parlamento, com vista à 

institucionalização do dia 17 de maio, que já é assinalado de forma oficial em países como 

a Bélgica ou o Reino Unido. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31636.0 

 

 22 março — “Pedido de Entrevista” por Afonso Arribança. 

Pedido de colaboração em estudo que tem como principal objetivo contribuir para uma 

melhor compreensão da forma como a orientação bissexual se assume como um 
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importante fator regulador da autoestima e do auto-conceito. Pretendia-se avaliar 

componentes afetivas de relevo, com particular enfoque nas questões emocionais e da 

sexualidade. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31762.0 

 

 22 março — “Reportagem para fins académicos” por Catarina Gouveia. 

Pedido de colaboração para uma reportagem escrita acerca do processo e aceitação 

de pessoas que mudaram/estão em fase de mudança/querem mudar de sexo. 

Pretendeu-se contar a história de quem passou por este processo, que muitas vezes é 

ignorado pelos estudos da temática LGBT em Portugal. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31763.0  

 

 22 março — “Inquérito — LGBT policy in sport” por Carole A. Oglesby, PhD. 

Estudo que pretende descobrir dados básicos preliminares sobre a medida em que as 

organizações desportivas nacionais e internacionais têm políticas nos seus programas 

relativas à participação de pessoas LGBT. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31765.0 

 

 22 março — “Homofobia na Universidade” por Ana Luísa Magalhães e Teresa Lencastre. 

Pedido de colaboração para depoimentos de pessoas que sejam, ou tenham sido, vítimas 

de discriminação pela sua orientação sexual. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31766.0 

 

 17 abril — “Amor no Feminino” por Susana Bento Ramos (TVI). 

Pedido de colaboração para encontrar um casal que dê a cara para uma reportagem 

sobre o amor no feminino e a saída do armário, depois de experiências heterosexuais. 

O tema vem na sequência da declaração pública da Daniela Mercury. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31889.0 

 

 17 abril — “Pedido de Entrevista sobre o coming out à figura paterna” por Bruno Xavier. 

Estudo exploratório em homens homossexuais sobre as perceções das (im)possibilidades da 

revelação da orientação sexual ao pai: implicações para a construção de identidades 

sexuais não normativas. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31802.0 

 

 17 abril — “Bullying homofóbico” por Neuza Santos Pimenta. 

Pedido para preenchimento de questionários sobre bullying e suporte social, para um 

projecto de investigação com vista a compreender de que modo variam os episódios de 

bullying na perspetiva da vítima (frequência, contexto, tipo, estratégias utilizadas), em 
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jovens LGBT, em função de variáveis sociodemográficas, académicas, pessoais e 

institucionais. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31890.0 

 

 17 abril — “Turismo LGBT” por Luciana Almeida. 

Pedido de colaboração para entender os hábitos e comportamentos dos turistas da 

comunidade LGBT quando viajam, o processo antes de viajar (onde procuram 

informação) e quando estão nos destinos (o que procuram, onde gostam ficar, o que 

gostam de fazer). 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31891.0 

 

 17 abril — “Estudo sobre professores não-heterossexuais” por Paula Vieira. 

Projeto de Doutoramento, no âmbito de um projecto de doutoramento em Ciências da 

Educação — Políticas de Género (Universidade da Corunha), em que a investigadora 

procurava a colaboração de professores com uma orientação sexual diferente da 

heterossexual para futuras entrevistas. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=31892.0 

 

 19 maio — “Pedido de Entrevista "Concepção por inseminação artificial"” por Joana Sofia 

Franco. 

Estudo "Vinculação e Envolvimento Emocional de Mães Lésbicas com o Filho Concebido 

por Inseminação Artificial: Estudo de Caso", com o objetivo de perceber-se o envolvimento 

emocional que as mães (mãe biológica e mãe socio-afectiva) estabelecem com o filho 

concebido através do método inseminação artificial. Trata-se de um estudo de caso que 

pretende demonstrar como estes casais se preparam para a parentalidade e 

posteriormente como se adaptam psicologicamente à chegada do filho. Haverá também 

uma componente comparativa que visa perceber se existem diferenças no modo como 

as duas mães se vinculam. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32031.0 

 

 19 maio — “Transsexuais adolescentes” por Ana Soromenho (Semanário Expresso). 

Pedido de colaboração para um trabalho sobre adolescentes transexuais. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32032.0 

 

 19 maio — “Jovens LGBT dos 16 aos 19 anos que utilizem a Internet” por Daniel dos Santos 

Cardoso. 

Pedido de colaboração para responder a um questionário anónimo com o objetivo de 

perceber-se como os jovens utilizam a internet e as novas tecnologias para viverem a sua 
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sexualidade e procurarem ou difundirem informação que lhes possa ser útil, e também 

como isso passa por espaços como o Fórum da rede ex aequo. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32035.0 

 

 19 maio — “Questionário de Auto-Avaliação Transexual” por Ana Rita Cardoso Neca. 

Com a aplicação deste questionário pretendeu-se levantar necessidades junto da 

população transexual ao nível da reeducação vocal e da funcionalidade social da voz. 

Por outro lado, pretendeu-se também sensibilizar a população em geral interessada no 

tema e também os próprios profissionais terapeutas da fala para a existência da 

população transexual como beneficiários do seu trabalho. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32036.0 

 

 21 maio — “Preenchimento de Inquérito — Casais” por Inês Chiote Rodrigues. 

Estudo com o objetivo de avaliar a regulação da satisfação das necessidades psicológicas 

e os tipos de motivação dos indivíduos para manterem uma relação e se sentirem 

satisfeitos com ela, relacionar a satisfação das necessidades com o tipo de motivação e 

com a satisfação com a relação, relacionar o tipo de motivação para permanecer na 

relação com a satisfação nela alcançada e comparar os diferentes tipos de motivação e 

as necessidades satisfeitas através da relação entre a) duas amostras etariamente 

distintas; b) entre pessoas dos dois sexos e c) entre os dois membros de um mesmo casal. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32044.0 

 

 21 maio — “Livro — A Homossexualidade — preenchimento de questionário” por Débora 

Raquel Rosa Marques & Dalila Maria Ferreira Marcão. 

Pedido de colaboração para preenchimento de um questionário para recolha de 

testemunhos reais a nível nacional de modo a poder ser realizado um estudo acerca da 

homossexualidade e, posteriormente ser utilizado no livro que aborda todas as vertentes 

relativas à homossexualidade. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32045.0 

 

 26 maio — “Fotografar casais do mesmo sexo” por Ricardo da Fonseca Santos. 

Pedido de colaboração para reunir casais de varias tipologias em locais públicos ou 

privados em gestos espontâneos de namoro e fotografar momentos. Pretendeu-se 

armazenar memórias e mostrar estas imagens temáticas na página de fotografia do autor, 

com o intuito que os meios de divulgação LGBT possam também divulgar a banalidade de 

um simples gesto de namoro em espaços públicos sem recriminação. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32067.0 

 

 26 junho — “Reportagem "Linha da Frente"” por Sandra Vindeirinho (RTP). 
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Pedido de colaboração para uma reportagem sobre casamentos. A ideia foi encontrar 

um casal que iria realizar um casamento entre pessoas do mesmo sexo para serem 

seguidos na cerimonia e festa, mas também nos preparativos dos dias que a antecedem, 

bem como um pouco da vivência diária do casal, antes do casamento. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32144.0 

 

 26 junho — “Estudo Voz Transexual” por Dina Caetano Alves. 

Pedido de colaboração para um projeto que tem como principal objetivo caraterizar a 

qualidade de voz da população transexual (M2F: Male to Female; F2M: Female to Male), 

através de uma avaliação percetiva-auditiva e acústica do desempenho vocal destes 

sujeitos. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32159.0 

 

 26 junho — “Questionário Violência Doméstica entre Casais Homossexuais” por Rita Farias. 

Pedido de colaboração para um estudo com vista a compreender a razão que leva as 

vítimas de violência doméstica homossexuais masculinas a não denunciarem os seus 

agressores. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32160.0 

 

 10 julho — “Questionário visibilidade na Orientação Sexual” por Rute Isabel Brazão Correia. 

Pedido de colaboração para um estudo que pretende compreender o grau em que as 

pessoas LGB se expõem e que fatores interferem nessa exposição da sua orientação 

sexual. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32211.0 

 

 18 julho — “Documentário sobre a comunidade LGBT” por Marina Vale e Inês Neves. 

Pedido de colaboração não remunerada de pessoas ligadas à área audiovisual e 

cinematográfica para a realização de um documentário sobre a comunidade LGBT em 

Portugal, para a realização das filmagens e edição das imagens. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32241.0 

 

 8 agosto — “Questionário sobre a aparência” por José Carlos da Silva Mendes. 

Estudo cujo objetivo é estudar a influência que a personalidade possa ter sobre a forma 

como percecionamos a nossa aparência. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32318.0 

 

 8 agosto — “Mapeamento de locais de socialização LGBT” por Érica Almeida Postiço (GAT 

Portugal). 

17 
 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32144.0
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32159.0
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32160.0
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32211.0
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32241.0
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32318.0


O GAT — Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos do VIH/SIDA pretendeu fazer um 

mapeamento dos locais de socialização LGBT pelo país de forma a conseguir uma melhor 

distribuição de materiais informativos e de prevenção do VIH e IST. O objetivo era chegar a 

uma parte da comunidade que tem menos acesso a informação e que não é 

necessariamente assumida, como forma de combater a desinformação e ajudar a 

diminuir o número de novos casos de infecção pelo VIH entre homens que têm sexo com 

homens e mulheres trans. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32319.0 

 

 13 setembro — “Percepção do papel parental em casais homossexuais” por Maria Inês 

Amaral Ramos. 

Pedido de colaboração para o preenchimento de um questionário para um estudo sobre 

o impacto da percepção de satisfação conjugal e da percepção de apoio social na 

percepção do papel parental em casais homossexuais. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=32482.0 

 

 28 outubro — “Reportagem sobre os jovens” por Laura D'Angelo. 

Pedido de colaboração para um projeto que pretende criar um depósito de informações 

e experiências reais para melhorar o futuro do Portugal e da Europa, através de 

reportagens sobre os jovens (vidas, histórias, experiências, pensamentos e ideias para o 

futuro). 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=33092.0 

 

 28 outubro — “Entrevista — Revelação da identidade transexual na família de origem” por 

Catarina Maria Rêgo Moreira. 

Pedido de colaboração para estudo onde se pretende explorar as experiências 

relacionadas com a revelação da identidade transexual na família de origem. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=33093.0 

 

 28 outubro — “Inquérito — Estudo sobre a Orientação Sexual” por Mariana Kishida. 

Projeto com o objetivo de analisar como os processos de desenvolvimento podem 

influenciar a sexualidade. Especificamente, pretendiam testar se algumas características, 

como ser destro ou canhoto e composição famíliar, estão relacionados ao género e 

sexualidade das pessoas. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=33094.0 
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3.4 Manutenção e atualização constante de plataformas online da associação:  

 Website 

 

 Fórum  

 

 Facebook  

 

 Canal do Youtube  
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4. ÁREA DE EDUCAÇÃO 
 

4.1 Projeto Educação LGBT — Divulgação, Distribuição e Produção de Material 

 Divulgação das sessões de esclarecimento do Projeto Educação LGBT por centenas de 

escolas a nível nacional no início do ano letivo 2013/2014; 

 

 Atualização e impressão de 8000 exemplares do folheto “Combater o Bullying Homofóbico 

nas Escolas”; 

 

 Distribuição do folheto anteriormente referido, da brochura de “Perguntas e Respostas 

sobre Orientação Sexual e Identidade de Género” e 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; 

 

 Elaboração de um Manual de Oradores do Projeto Educação LGBT, em atual estado de 

revisão, a ser disponibilizado aos atuais e futuros oradores do Projeto; 

 

 Distribuição e divulgação do livro “Saber ao Certo” (cujos direitos de autor foram 

oferecidos à AMPLOS) em diversos estabelecimentos de ensino; 

 

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 2012/2013, foram efetuadas 68 sessões em 6 distritos diferentes do país e na 

Região Autónoma dos Açores, com uma participação total de mais de 2292 pessoas. 

 

Desde 11 de dezembro de 2012 totalizaram-se 55 sessões realizadas, nomeadamente: 

 

 11 de dezembro — Escola Raul Proença, Leiria 

Pelo terceiro ano consecutivo foram organizadas sessões do Projeto Educação LGBT nesta 

escola. Este ano a oradora Ana Carabineiro realizou 2 sessões, uma de 90 e outra de 60 

minutos para um total de 5 turmas do 8° e 11° ano. 

 

 13 de dezembro — Escola Secundária Dom Manuel Martins, Setúbal 
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Fomos convidados por uma professora a realizar uma sessão numa turma de 11°ano após 

esta ter presenciado uma situação de bullying homofóbico. A sessão teve a duração de 60 

minutos e foi dinamizada pela Mafalda Beijinho e pelo Gustavo Briz. 

 

 13 de dezembro — Escola Básica S. Lourenço, Porto 

Na continuação do projeto “Biblioteca Humana” da Câmara Municipal de Valongo, 

dirigido a estudantes do 3º Ciclo e Ensino Secundário do Concelho de Valongo, o Projeto 

Educação LGBT foi novamente convidado a integrar o projeto, na componente dos 

direitos associados à orientação sexual e identidade de género. Esta sessão foi dinamizada 

pelo Diogo Teixeira. 

 

 23 de fevereiro — Escola Secundária de Raúl Proença, Leiria 

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. 

 

 16 de janeiro — Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa 

No âmbito do projeto de educação sexual de duas turmas, uma do 10° e outra do 11° 

ano, que decidiram abordar o tema da orientação sexual e identidade de género, o 

Projeto Educação LGBT foi convidado a dinamizar uma sessão de esclarecimentos. Os 

oradores presentes foram a Alexandra Santos, o Manuel Mateus e o Rui Seixas. 

 

 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro — Escola Secundária Tomás de 

Borba, Ilha Terceira, Açores 

A Andreia Pereira e o Gustavo Briz dinamizaram um total de 31 sessões de esclarecimento 

nesta escola para turmas do 7° ao 12° ano e ensino profissional. Cada sessão teve em 

média 90 minutos e no total estiveram presentes 577 pessoas, entre alunos e professores. Foi 

ainda realizada uma sessão para professores e encarregados de educação onde 

estiveram presentes 7 pessoas. 

 

 31 de janeiro — Cáritas — Angra do Heroismo, Ilha Terceira, Açores 

Esta sessão realizou-se para 11 alunos de uma turma de 9°ano da Institução Cáritas e foi 

dinamizada pela Andreia Pereira e pelo Gustavo Briz. Teve a duração de 90 minutos. 

 

 29 e 30 de janeiro — Escola Secundária de Arouca, Aveiro 

No âmbito da comemoração do “Dia da Não Violência”, uma professora da Escola 

Secundária de Arouca organizou 3 sessões de esclarecimento dedicadas ao tema do 

bullying homofóbico e convidou o Projeto Educação LGBT para as dinamizar. Estiveram 

presentes um total de 112 alunos e 6 professores e o orador convidado foi o André Oliveira. 
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 31 de janeiro — Escola Superior de Enfermagem, Lisboa 

A oradora Elisabete Pereira esteve presente na Escola Superior de Enfermagem como 

parte da apresentação de um projeto de um grupo de alunos para a disciplina de 

“Abordagem Multicultural de Sexualidade”. Esta sessão teve a duração de 180 minutos e 

contou com a presença de 25 alunos e 1 professora. 

 

 1 de março — Associação para o Planeamento da Família (APF), Lisboa 

O Projeto Educação LGBT esteve presente no Encontro Nacional de Jovens APF onde 

dinamizou um dos módulos dedicados à orientação sexual e identidade de género. 

Participaram nesta sessão 16 jovens e 3 técnicas de ação social e psicologia. A sessão teve 

a duração de 120 minutos e os oradores presentes foram a Elisabete Pereira, a Joana 

Jacinto e o José Santos. 

 

 18 abril — Escola Secundária de Monserrate, Viana do Castelo 

O Centro de Apoio à integração de Imigrantes convidou a rede ex aequo a estar presente 

numa sesão de “Biblioteca Humana” dedicada ao tema da não discriminação e direitos 

humanos. Nesta sessão a oradora Ana Assis dinamizou um grupo de 37 alunos, sendo que a 

duração da sessão foi de 90 minutos. 

 

 8 e 14 de março e 24 de abril — Escola Secundária da Amora, Setúbal 

A convite da AMPLOS — Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual 

e Identidade de Género, as oradoras Elisabete Pereira e Cátia Figueiredo dinamizaram, em 

conjunto com a AMPLOS, três sessões de esclarecimento dirigidas a professores. No total 

estiveram presentes cerca de 64 professores. 

 

 9 de maio — Escola Básica Pintor Almada Negreiros, Lisboa 

A Federação Nacional das Associações Juvenis convidou a rede ex aequo para colaborar 

numa das suas sessões do projeto “Carrinha da Igualdade”. Ao longo de um dia, os 

oradores Joana Jacinto, Ana Assis, Elisabete Pereira, Pedro Pais e David Pinto dinamizaram 

sessões ao ar livre para um total de 423 alunos. 

 

 23 de maio — Centro de Exposição de Odivelas, Lisboa 

A rede ex aequo recebeu o convite da FNAJ para participar no seminário “Igualdade de 

Género e Não Discriminação”. A participação teve duas vertentes, uma apresentação em 

painel pelo orador José Santos para cerca de 50 pessoas e um workshop dinamizado pela 

oradora Claúdia Rita que contou com 10 pessoas. 

 

 25 de maio — Palácio da Bolsa, Porto 
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No âmbito do Encontro Nacional de Associados do Concelho Nacional da Juventude 

(CNJ), o orador Romeu Monteiro dinamizou um workshop sobre a temática da orientação 

sexual e identidade de género para um grupo de 9 jovens. Este workshop teve a duração 

de 90 minutos. 

 

 6 de julho — Escola Secundária de Palmela, Setúbal 

A convite de um aluno, o Projeto Educação LGBT organizou uma sessão para 3 turmas do 

12° ano. Nesta sessão estiveram presentes 39 alunos, 4 professores e ainda 2 jornalistas. Os 

oradores responsaveis foram o José Santos e o Manuel Mateus. Da presença dos jornalistas 

resultou uma reportagem publicada em Outubro de 2013 no jornal Sol. 

 

 10 de julho — Centro de Saúde de Santa Maria da Feira, Aveiro 

Devido ao feedback positivo da sessão organizada anteriormente nesta instituição, o 

Projeto Educação foi novamente convidado a estar presente no encontro de formação 

de psicólogos de Santa Maria da Feira. Este encontro tem como objetivo o renovar de 

conhecimentos sobre temas que sejam relevantes para a comunidade servida pelo Centro 

de Saúde. Durante 180 minutos o orador Romeu Monteiro dinamizou a sessão para cerca 

de 13 psicólogos e 1 enfermeiro. 

 

 9 de novembro — Espaço Multiusos de Albufeira, Lisboa 

A Amnistia Internacional — Portugal convidou o Projeto Educação LGBT a participar no 

campo de trabalho de direitos humanos. Foram dinamizadas duas sessões de 120 minutos 

cada sobre o tema da não discriminação, orientação sexual e identidade de género. 

Estiveram presentes 75 jovens de várias idades. O oradores nesta sessão foram a Catarina 

Carmelo e o Tiago Teixeira. 

 

 4 de dezembro — Escola Superior Agrária de Coimbra 

A convite da presidência da escola, em colaboração da Associação de Estudantes e da 

Comissão de Praxe os oradores Pedro Pais e Patrícia Martins estiveram presentes na dita 

escola. A iniciativa decorreu no âmbito do ‘Dia Solidário’. 

 

 Foram também agendadas algumas sessões para o presente ano letivo, nomeadamente 

em Lisboa, Setúbal e Açores (a saber, Escola Secundária Professor José Augusto Lucas – 09 

de dezembro, 1 sessão; Escola Secundária Fernandes Lopes Graça – 10 de dezembro,1 

sessão; Escola Fragata do Tejo – 16 de dezembro, 1 sessão; Escola secundária Gago 

Coutinho – fevereiro, 1 sessão; Espaço Juvenil ‘Aparece’ – março, 1 sessão; Escola Básica e 

Secundária de São Roque do Pico – janeiro, 12 sessões; Escola Secundária Luís de Freitas 

Branco – data a definir. 
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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 divulgado através dos 

oradores do Projeto Educação LGBT nas sessões de esclarecimento e eventos da 

associação; 

 

 Receção de 14 denúncias de situações de homofobia, bifobia e transfobia no espaço 

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

LGBT 2014; 

 

 Elaboração do Relatório bianual do Observatório de Educação LGBT 2012, disponibilizado 

em março de 2013; 

 

4.4 Projeto Inclusão 

 Preparação e organização de ações de sensibilização para profissionais que trabalham 

com jovens nas cidades de Angra do Heroísmo, Sintra e Évora. Estando já agendada uma 

ação de sensibilização no Pico, Açores e outra em Lisboa, em parceria com o CNJ com 

data a definir. 

 

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

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

 

 Afixação de MUPIS do Projeto Inclusão: 

- Foram contactadas 31 Câmaras Municipais com o pedido de autorização para afixação 

dos mesmos; 

- Estiveram (e/ou estão até ao final deste mandato) afixados MUPIS nos municípios de 

Albufeira, Cascais, Lisboa, Montijo, Porto, Santarém e Seixal; 

- Estão ainda agendadas afixações de MUPIS nos municípios de Coimbra, Évora, Leiria e 

Matosinhos; 

- Os restantes municípios recusaram (5), exigiram pagamento (2) ou ainda não deram 

resposta (13). 
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5. ÁREA ORGANIZACIONAL 
 

5.1 Geral 

 26 dezembro 2012 — Entrega da Candidatura ao PAAJ 2013. 

Entrega da Candidatura ao Programa de Apoio às Associação Juvenis de 2013. O 

financiamento foi aprovado. 

 

 27 de fevereiro — Entrega do Relatório Final do PAAJ 2012. 

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

de 2012, conforme aprovado em Assembleia Extraordinária a 24 de fevereiro de 2013. 

 

 15 março – Candidatura ao financiamento EDP Solidária 

Candidatura enquanto entidade parceira do Movimento SOS Racismo ao programa de 

financiamento EDP Solidária, com o objetivo de dinamizar atividades com grupos de 

professores sobre discriminação. O financiamento não foi aprovado. 

 

 1 julho – Entrega da Candidatura ao financiamento EEA Grants 

Entrega da candidatura com o Projeto “Educar para a Diversidade” tendo como entidade 

parceira a AMPLOS. O financiamento não foi aprovado. 

 

 1 julho – Entrega da Candidatura ao financiamento EEA Grants 

Candidatura enquanto entidade parceira da AMPLOS ao programa EEA Grants com o 

Projeto “Do teu lado”. O financiamento não foi aprovado. 

 

 1 julho – Entrega da Candidatura ao financiamento EEA Grants 

Candidatura enquanto parceiros da Companhia de Teatro BAAL 17 com o Projeto “Olhar 

de novo”. 

 

 30 de julho — Entrega da Candidatura a Apoios da Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

2014. 

Entrega da candidatura a Apoios da CML, através do programa da Base de Dados para a 

Atribuição de Apoios (BDAA). O resultado do financiamento ainda não foi anunciado. 

 

 9 de setembro — Entrega da Candidatura a uma bolsa para atividades no âmbito das 

Semanas de Acção Fare Football People 2013. O financiamento foi aprovado. 

 

 30 de outubro — Entrega da Candidatura ao Daphne III 

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

projeto que visava a colaboração de sete associações a nível europeu com o objetivo de 
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investigar, formar e educar as mentalidades no que concerne ao Bullying Homofóbico e 

Transfóbico. O resultado do financiamento ainda não foi anunciado. 

 

 

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; 

 

 Continuação e manutenção da secção exclusiva para associados; 

 Reformulações da estrutura e organização do Fórum na sequência de sugestões anteriores 

e do Encontro Nacional de Associados, bem como a reabertura estável do chat (outubro 

2013); 

 Realização de um inquérito de participação no Fórum e na Associação, disponível para 

preenchimento ao longo de vários meses e com vista a conhecer o perfil dos utilizadores, 

de modo a ir ao encontro das suas necessidades no futuro. 

 

5.4 Ações de Formação 

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. 

 1 a 3 março — 18ª Ação de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais — 

Alvito 

Organização/realização da 18ª ação de formação da associação (após conclusão do 

Projeto Descentrar). Participaram 19 jovens, membros da associação, formadores, 

elementos coordenadores e potenciais coordenadores das seguintes cidades e regiões: 
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Lisboa, Porto, Leiria. A ação durou 3 dias e teve lugar no Centro de Férias de Alvito — 

Associação para a Promoção Cultural da Criança. 

 

 18 a 20 outubro – 19ª Ação de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais – 

Santa Cruz 

Organização/realização da 19ª ação de formação da associação (após conclusão do 

Projeto Descentrar). Participaram 15 jovens, membros da associação, formadores, 

elementos coordenadores e potenciais coordenadores das seguintes cidades e regiões: 

Aveiro, Braga, Cascais, Castelo Branco, Lisboa, Porto, Setúbal e Sintra. A ação durou 3 dias 

e teve lugar na Pousada de Juventude de Santa Cruz, Torres Vedras.  

 

 18 maio — 2º Encontro de Coordenadores de Grupos de Jovens LGBT — Porto 

Preparação, organização e realização do segundo encontro anual para coordenadores 

em funções. Este encontro anual visa fomentar a partilha de conhecimentos e de 

experiências entre os vários coordenadores de grupos locais, contou com a presença de 7 

coordenadores de grupos locais e decorreu na Casa das Associações, no Porto. 

 

 20 e 22 setembro — 10ª Formação de Oradores do Projeto Educação LGBT — Praia da 

Areia Branca 

Participaram 17 jovens, membros da associação, formadores e elementos futuros oradores. 

A ação durou 3 dias e teve lugar na Pousada da Praia da Areia Branca, Lourinhã. 

 

5.5 Documentos de Apoio 

 Atualização, ampliação e/ou impressão de vários documentos já referidos. 

Nomeadamente: 1ª Edição do Manual de Oradores, 4ª Edição do Manual de 

Coordenadores de Grupos de Jovens Locais LGBT, Brochura Sermos Nós Próprios, folheto 

Combater o Bullying Homofóbico e trípticos rede ex aequo. 

 

5.6 2º Encontro Nacional de Associados (ENA) 

 No sentido de auscultar os associados para pensar a associação e os seus desafios futuros, 

organizou-se o 2º Encontro Nacional de Associados. Estiveram presentes 14 pessoas. Foram 

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

relações interassociativas, financiamento e novos projetos. Ocorreu a cinco de outubro em 

Aveiro. 

 

5.7 Encontro de Dirigentes Associativos 

 Tendo em vista a promoção de um fim de semana de avaliação da prossecução dos 

projetos e áreas de trabalho, a pesquisa de estratégias para melhor serem atingidos os 

objetivos e que reforçe de alguma forma os laços entre grupos, foi realizado o primeiro 

27 
 



Encontro de Dirigentes Associativos na Pousada da Juventude de Alfeizerão, em São 

Martinho do Porto. O fim de semana escolhido foi o de dia 01, 02 e 03 de junho e muitas 

dinâmicas de teambuilding tiveram lugar. 

 

5.8 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.  

 

 Promoção da atualização das quotas dos associados; 

 

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

anos letivos 2012/2013; 

 15 de março – realização do ‘Jantar Florido’ pelo grupos ex aequo aveiro e ex aequo 

porto, na Confeitaria Palácio (Porto). 15€ de receitas para a Associação; 

 06 abril – 10º Aniversário da rede ex aequo – Porto 

Jantar (56 pessoas) na Confeitaria Império I e parceria com a discoteca Boulevard (43 

pessoas) com parte das entradas a reverterem para a rede ex aequo; 

 

 06 julho – 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; 

 

 Clínica Montargil 

Estabelecimento de uma parceria com vantagens de desconto para associados em todos 

os tratamentos de medicina dentária; 

 

 Dra. Mafalda Ribeiro, Psicóloga Clínica. 

Estabelecimento de uma parceria com vantagens de desconto para associados nas suas 

sessões de terapia e acompanhamento; 

 

 Continuação da divulgação de alguns descontos para associados de parcerias já 

efetuadas. 

 

5.9 Website 

 Manutenção contínua da estrutura e dos conteúdos do website. 

 

5.10 Sede 
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 Continuação da tentativa de angariação de sede própria através do estabelecimento de 

contactos com outras entidades, nomeadamente com uma das entidades de apoio à 

gestão da nova Incubadora Social de Lisboa (a inaugurar brevemente). 

 

5.11 Estágio Profissional  

 Preparação de candidaura à Medida Estágios Emprego do IEFP (Instituto de Emprego e 

Formação Profissional) e realização de entrevistas para a contratação de um estagiário. 

Não se concretizou a contratação dada a indisponibilidade dos candidatos selecionados. 

  

5.12 Formação de equipas de trabalho e angariação de novos voluntários 

 Criação do grupo de trabalho Imagem e Multimédia; 

 

 Lançamento de apelos no Fórum com vista a um início de angariação de novos 

voluntários para os vários projetos da rede ex aequo.   
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6. ÁREA POLÍTICO-SOCIAL 
 

6.1 Comemorações do Orgulho LGBT em 2013 

 Participação na Comissão Organizadora da 13ª Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa, a 22 

de junho. 

 

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

rede ex aequo, a 22 de junho, em Lisboa. 

 

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

rede ex aequo, a 8 de julho no Porto. 

 

 Participação na Comissão Organizadora da 1ª Marcha pelos direitos LGBT de Braga, a 13 

de julho. 

 

 Participação no debate ‘Direitos LGBT — Ser e/ou Pertencer’ no dia 18 de junho, por 

ocasião das comemorações da 1ª Marcha pelos direitos LGBT de Braga, e em conjunto 

com a restante Comissão Organizadora. 

 

6.2 Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e a Transfobia — 17 maio de 2013  

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

transgéneros 

A rede ex aequo organizou mais 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 Câmara Municipal de Lisboa (CML) e do 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). 

 

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

A rede ex aequo pediu fotografias pelos seus contactos para a elaboração dos cartazes e 

para que a campanha sensibilizasse um maior número de pessoas. Foi necessário afixar os 

cartazes pelos mais variados pontos do país. Houve cartazes impressos e divulgados em 

pontos estratégicos de várias cidades do país. 

 

 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. 

 

 Realização, em estreita parceria com o Conselho Nacional da Juventude (CNJ), da 

‘Conferência Direitos Iguais: Nem mais, Nem menos’ no auditório da Direção Regional de 

Lisboa do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em Moscavide. 

 

6.3 9ª Edição dos Prémios Média da rede ex aequo — 7 de dezembro de 2013 

 A rede ex aequo organizou e realizou, a 7 de dezembro de 2013, a nona 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 Comuna — Teatro de Pesquisa, 

distinguiu Susana Bento Ramos; Rita Ribeiro; Rita Porto; Celso Cleto e Sandra Vindeirinho. 

Estiveram presentes cerca de 100 pessoas. 

 

6.4 Apresentação pública dos resultados do ano letivo 2012/2013 do Projeto Educação LGBT 

 Divulgado a 5 de outubro em Aveiro. O Mapa das Sessões de Esclarecimento levadas a 

cabo pela rede ex aequo pode ser consultado em: 

https://www.rea.pt/imgs/uploads/doc-pe-panorama-nacional-2012-2013.pdf 

 

6.5 1º Encontro Nacional de Jovens Transgéneros 

 Preparação e realização do Encontro Nacional para Jovens Transgéneros, na sede da 

UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) Lisboa, em Alcântara. Estiveram 

presentes nove jovens e foi realizado no dia 16 de março de 2013. 

 

 Comunicado: Dia Internacional da Visibilidade Transgénera. 

Foi lançado o comunicado neste dia, celebrado a 31 de março. Este comunicado teve o 

objetivo de dar visibilidade para o fenómeno das questões relativas à temática em causa. 

 

6.6 Intervenções Político-Sociais 

 Comunicado: dia mundial de luta contra a homofobia e transfobia 

 

 Comunicado: Dia Internacional da Visibilidade Transgénera. 
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https://www.rea.pt/imgs/uploads/doc-pe-panorama-nacional-2012-2013.pdf


Foi lançado o comunicado neste dia, celebrado a 31 de março. Este comunicado teve o 

objetivo de dar visibilidade para o fenómeno das questões relativas à temática em causa. 

https://www.rea.pt/comunicados-2013-dia-internacional-de-visibilidade-transgenera/ 

 

 Relatório sobre Homofobia e Transfobia nas Escolas em Portugal, a 11 de março. A rede ex 

aequo — associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes 

enviou ao Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, à Secretária de Estado para a 

Igualdade, Teresa Morais, e à Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género, Fátima Duarte, o relatório bianual do Observatório de Educação LGBT. 

https://www.rea.pt/comunicados-2013-relatorio-sobre-homofobia-e-transfobia-nas-escolas-

em-portugal/ 

 

 Subscrição, em conjunto com outras associações e coletivos, de um comunicado sobre o 

acolhimento de crianças e jovens em situação de adoção. 

https://www.rea.pt/comunicados-2013-acolhimento-de-criancas-e-jovens-em-situacao-de-

adocao/ 

 

 Recomendação de um voluntário da Associação para a bolsa de formadores do 

Conselho Nacional da Juventude (CNJ). O Gustavo Briz integra, assim, a bolsa pela rede ex 

aequo no mandato 2013/2015  
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7. ÁREA DE RELAÇÕES INTER-ASSOCIATIVAS 
 

7.1 Grupos e Associações LGBT 

 

 22 a 24 de fevereiro – Participação na preparação do Intercâmbio da ACCEPT 

O Tito Teixeira e a Patrícia Martins estiveram em representação da Associação na Visita 

Preparatória do Intercâmbio de jovens ativistas LGBT na Roménia. 

 

 14 de março — Candidatura ao conselho consultivo para a Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (CIG). A rede ex aequo integra a secção das ONGs deste conselho 

consultivo tendo nomeado, para o mandato 2013/2018 a voluntária Andreia Pereira para 

representante efetiva e o voluntário Tito Teixeira para representante suplente; 

 

 23 a 30 de março – Semana de Intercâmbio da ACCEPT 

O Tito Teixeira, o Rui Seixas, a Patrícia Martins e o José Santos estiveram uma semana na 

Roménia partilhando as experiências do trabalho na rede ex aequo em conjunto com 

outras associações europeias. 

 

 17 agosto — Conferência “Fãs no Futebol contra a Homofobia” da Fare Network — 

Manchester 

A Cátia Figueiredo esteve presente nesta conferência que reuniu várias associações 

europeias. 

 

 21 setembro – Dinamização de um módulo sobre Jovens LGBT na 4ª Edição da Formação 

para Voluntários da Linha LGBT da Associação ILGA –Portugal. 

Da parte da rede ex aequo esteve a voluntária Rita Oliveira como formadora. 

 

 22–28 setembro — Study Session da IGLYO “Equality in Action” — Estrasburgo 

O Gustavo Briz esteve presente nesta study session que contou com a presença de cerca 

de 40 activistas de vários países europeus para trabalhar sobre a recomendação do 

Conselho da Europa sobre medidas para combater a discriminação com base na 

orientação sexual e identidade de género (CM/Rec(2010)5). 

 

 28 setembro — Reunião com associações LGBT sobre a situação da Rússia — Lisboa 

O Marco Lourenço esteve presente nesta reunião para debater as ações de apoio a 

tomar em relação à situação actual das pessoas LGBT na Rússia. 

 

 29 de setembro a 7 de outubro — Intercâmbio "LGBT: 2-gether against discrimination" 
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Estiveram a Vânia Ferreira e Patrícia Martins em representação da rede ex aequo na 

Ucrânia. 

 

 18 outubro — Tertúlia: A Exclusão Social de pessoas LGBT — Lisboa 

No âmbito da semana pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social, a rede ex aequo 

organizou esta tertúlia, cujos convidados foram o Miguel Vale de Almeida, a Júlia Pereira 

do GRIT e a Lara Crespo do Grupo Transexual Portugal. 

 

 18 outubro — Ciclo de vida das pessoas LGBT — Lisboa  

O Gustavo Briz esteve presente nesta conversa aberta conduzida pelo Henrique Pereira, 

para trazer várias perspetivas sobre a vida em diferentes ciclos. 

 

 18–19 outubro — Assembleia Geral da IGLYO — Copenhaga 

A Cátia Figueiredo esteve presente na Assembleia Geral da IGLYO, onde foram eleitos 4 

novos membros para a direção. 

 

 27 outubro — 1º Torneio de Futsal contra a Discriminação — Lisboa 

 

 15 de novembro de 2013 — Apoio à candidatura da voluntária Alexandra Santos à direção 

da IGLYO. 

 

 29 novembro 2013 – Paticipação num painel do Seminário “Violência Doméstica em 

Relações LGBT e Homofobia”, promovido pela SEIES em rede ex aequo foi representada 

pela Cátia Figueiredo. 

 

7.2 Grupos e Associações não-LGBT 

 Esteve em funcionamento desde dia 8 de dezembro de 2012 até 27 de março de 2013, o 

GRIA (Grupo de Relações Inter-associativas), grupo de trabalho da rede ex aequo; 

 

 9 a 15 de dezembro – Study Session da UNITED Step In! Be Active Against Racist 

Propaganda and Hate Speech Online 

O André Ventura representou a rede ex aequo nesta sessão partilhando a realidade 

portuguesa. 

 

 8 janeiro — Reunião da Comissão de Associativismo e Participação Juvenil do CNJ — 

Lisboa 

O Marvin Oliveira representou a rede ex aequo nesta reunião sobre a alteração à lei que 

rege o Associativismo Jovem — Lei 23/2006. 
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 27 de janeiro – Recomendação de uma voluntária da Associação para o Conselho 

Nacional de Educação em representação do CNJ. A Andreia Pereira foi eleita 

representante para o mandato 2013/2015; 

 

 8 fevereiro — Óprima! 2013 — Encontro de Teatro do Oprimido e Ativismo — Braga 

O Luís Torres do GRIA esteve presente. Divulgou a associação e participou no debate 

moderado pelo José Soeiro. Estabeleceu contactos com o rapper Chullage e com uma 

associação galega de lésbicas — Asociación Nós Mesmas. 

 

 16 fevereiro — 60ª Assembleia Geral do Conselho Nacional de Juventude — Lisboa 

Representaram a rede ex aequo nesta AG do CNJ, a Vanessa Fernandes, Andreia Pereira 

e Gustavo Briz, em que foram aprovados o relatório de contas e re-eleita a Andreia Pereira 

como representante do CNJ no Conselho Nacional de Educação. 

 

 8 março — Reunião do Fórum dos Direitos das Crianças e dos Jovens — Lisboa 

Esteve presente o Pedro Pais do GRIA, onde propôs a realização de duas tertúlias de 

reflexão interna a dinamizar pela rede ex aequo. 

 

 7 de abril — Recomendação de um voluntário da Associação para a bolsa de formadores 

do Conselho Nacional da Juventude (CNJ). O Gustavo Briz integra, assim, a bolsa pela 

rede ex aequo no mandato 2013/2015; 

 

 8 abril — Reunião do Fórum dos Direitos das Crianças e dos Jovens — Lisboa 

Esteve presente o Gustavo Briz, onde a APEI propôs a creditação das formações do Projeto 

de Inclusão para Professores. 

 

 23 abril — Reunião do Grupo de Trabalho “Situação económica e social dos jovens no 

atual contexto de crise económica” do CNJ — Lisboa  

O Gustavo Briz, em representação da rede ex aequo, esteve presente nesta reunião. Os 

contributos da rede ex aequo incidiram sobre a especificidade das necessidades e 

dificuldades dos jovens LGBT neste contexto, especialmente no tocante ao seu coming out 

e à construção da sua independência financeira. 

 

 27 e 28 de abril – Participação nas Jornadas sobre o tema “Educação Não-Formal como 

um Caminho para a Cidadania Ativa”, promovidas pelo CNJ. 

O Tito Teixeira esteve em representação da Associação. 

 

 18 junho — Apresentação do Plano Municipal contra a Violência Doméstica da Câmara 

Municipal de Lisboa — Lisboa 
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Neste evento esteve presente o Gustavo Briz, onde as organizações presentes foram 

convidadas a trabalhar em pequenos grupos, apresentando propostas de ações 

concretas. Do grupo onde a rede ex aequo esteve presente foi mapeada a necessidade 

de dar protecção aos jovens adultos (dos 18 aos 25) que não têm proteção legal, nem 

recurso a casas-abrigo. 

 

 21 junho — Reunião com o Presidente do Fórum Europeu de Juventude (YFJ), Peter 

Matjasic no CNJ — Lisboa 

A rede ex aequo foi representada nesta reunião pelo Gustavo Briz, onde foram discutidas 

as necessidades da juventude europeia e as dinâmicas de participação dos jovens, cujos 

processos de auscultação estão a cargo do YFJ. 

  

 24 junho — Direitos Sexuais e Reprodutivos — Diálogo de Parceiros da APF — Lisboa 

Esteve presente o Gustavo Briz nesta sessão que tinha por objectivo apresentar os 

resultados de um ano de trabalho da APF e aproximá-la dos seus parceiros. Alertou-se a 

necessidade de formações dos agentes de saúde alertando para a especificidade das 

necessidades das pessoas LGBT. 

 

 9 julho — Reunião da Comissão de Assuntos Sociais do CNJ 

O Gustavo Briz participou nesta reunião, marcada a pedido da rede ex aequo para 

construir uma tomada de posição do CNJ relativa ao projeto de lei da co-adoção em 

casais de pessoas do mesmo sexo. Ficou decidida a realização de uma sessão de 

esclarecimento sobre o projeto de lei aberto a todas as organizações-membro do CNJ. 

 

 16 julho — Sessão de esclarecimento sobre o Projeto de Lei n.º 278/XII, que Consagra a 

possibilidade de co-adoção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo no CNJ — 

Lisboa 

A Rita Paulos facilitou esta sessão de esclarecimento. 

 

  22 julho — Tomada de posição do CNJ sobre o Projeto de Lei n.º 278/XII, que Consagra a 

possibilidade de co-adoção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo 

Na sequência do grupo de trabalho e da sessão de esclarecimento foi construída uma 

tomada de posição sobre o projecto de lei, que foi enviada aos membros da Assembleia 

da República, à Presidência da República e a outras entidades. 

 

  23 julho — Reunião da Comissão de Relações Internacionais do CNJ — Lisboa 

Nesta reunião onde esteve presente o Gustavo Briz, foram apresentadas as actividades do 

CNJ no último ano nesta área. A rede ex aequo lançou o repto ao CNJ e à Conexão 

Lusófona para a realização de um encontro de Jovens LGBT da CPLP. 
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 28 julho — 28º Aniversário do CNJ — Lisboa 

Representou a rede ex aequo o Gustavo Briz. Estiveram presentes anteriores presidentes do 

CNJ e o actual Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. 

 

  31 julho — Reunião Fórum dos Direitos das Crianças e Jovens — Lisboa 

O Gustavo Briz esteve presente nesta reunião, onde tentou apelar a uma tomada de 

posição do Fórum sobre a lei da co-adoção que não foi aceite, uma vez não existir 

consenso em relação à lei no seio do Fórum. 

 

 18 setembro — Reunião do Fórum dos Direitos das Crianças e Jovens — Lisboa 

O Gustavo Briz esteve presente nesta reunião onde foram discutidos os estatutos e o modo 

de funcionamento do Fórum; 

 

 19 setembro — Sessão de informação sobre Diálogo Estruturado no CNJ — Lisboa 

O Gustavo Briz esteve presente nesta sessão que contou com a presença da vice-

presidente do Fórum Europeu de Juventude, Guoda Lomanaite; 

 

 29 outubro — Seminário: Jovens e a Agenda de Desenvolvimento pós-2015 no CNJ — 

Lisboa; 

 

 30 de outubro – Apresentação de uma comunicação na 2ª Conferência Internacional 

Onlinede Educação Sexual (II COES), no âmbito da temática “A Diversidade Sexual na 

Escola: Diálogos Necessários”. 

Em representação da Associação esteve a Rita Paulos. 

 

 31 outubro — Reunião para a constituição dos Conselhos Regionais de Juventude no CNJ 

— Lisboa 

Estiveram presentes o Gustavo Briz e o António Valdez, coordenador do grupo ex aequo 

Lisboa. A reunião juntou algumas associações de âmbito local e regional com o objetivo 

de constituir uma comissão instaladora do CRJ de Lisboa e Vale do Tejo; 

 

 1 a 3 novembro — Encontro de organizações do CNJ — CNJ em proximidade: 

Empreendorismo social — Ovar 

O Gustavo Briz representou a rede ex aequo neste encontro, onde se realizaram workshops 

sobre Contabilidade e Finanças, Novas formas de Participação Juvenil e Liderança e 

Gestão da Mudança. Deste encontro surgiram também parcerias com outras associações 

(Conexão Lusófona, Par, CPAI); 
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 14 novembro — Reunião para a constituição dos Conselhos Regionais de Juventude no 

CNJ — Norte 

Esteve presente a Ana Duarte, coordenadora do grupo ex aequo porto. A reunião juntou 

algumas associações de âmbito local e regional com o objetivo de constituir uma 

comissão instaladora do CRJ do Norte; 

 

 Ao longo do ano: Continuação do trabalho da voluntária Andreia Pereira no âmbito 

recomendação da rede ex aequo para a presidência do Conselho Fiscal do CNJ. 
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8. ÁREA SOCIAL 
 

8.1 11º Acampamento de verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 

 Preparação, divulgação e realização do 11º Acampamento de verão da rede ex aequo 

para jovens LGBT e simpatizantes dos 16 aos 30 anos, realizado de de 24 de agosto a 1 de 

setembro, no Parque de Campismo de Melides, Grândola. Esta atividade contou com as 

inscrições de 32 jovens. 

 

8.2 Encontros Nacionais e Regionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 

▪ 5 abril — 10º Aniversário da rede ex aequo, Porto. As comemorações incluiram a 10ª 

edição do Ciclo de Cinema LGBT, um jantar convívio e um concerto no Boulevard. A data 

foi também marcada pela realização de um vídeo comemoração “10 anos de rede ex 

aequo” que contou com o contributo de várias pessoas que passaram pela rede ex 

aequo, e de outras associações. 

 

▪ 5 outubro — Encontro Nacional de Associados da rede ex aequo, Aveiro. Neste dia 

pretendeu-se promover o convívio entre membros da associação e a reflexão sobre o 

funcionamento da associação em vários grupos de trabalho. Foram ainda apresentados 

os resultados do ano letivo 2012/13 do Projeto de Educação LGBT. O encontro culminou 

num jantar organizado pelo grupo ex aequo aveiro. 

 

8.3 Outras Atividades 

▪ 23 setembro — Realização de um vídeo para o Dia Internacional da Celebração da 

Bissexualidade, com entrevistas de rua, questionando os transeuntes sobre as suas 

perceções sobre a bissexualidade e os mitos associados a esta orientação sexual. 

 

▪ 27 outubro — Torneio de Futsal contra a Discriminação. No âmbito das Fare Action Weeks. 

Organizou-se no Pavilhão dos Lóios, em Marvila (Lisboa) um torneio contra a discriminação 

(homofobia, transfobio, racismo, machismo) que contou com a presença de quatro 

equipas. Esteve presente também o Gonçalo Santos do Futebol de Rua da Cais para a 

abertura do torneio. 
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