Relatório de Atividades 2014
Este relatório descreve os projetos, iniciativas, participações e atividades da rede ex aequo 
associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes entre os dias 8 de
Dezembro 2013 e 7 de Dezembro 2014
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Área de Apoio
Atendimento entre pares
Foi criado para este ano de 2014 um horário de atendimento que aconteceu nas datas de: 9/1,
23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 7/5. Com o desmoronar do Centro LGBT e a falta de sede para a
rede ex aequo até ao momento acabou por fazer com que esta atividade deixasse de ter
possibilidade de continuar. No entanto nas várias horas de atendimento realizadas, em todas
tivemos entre um a dois participantes.

Internet
Manutenção e atualização dos conteúdos do site oficial da associação:
●
●

Manutenção das páginas dos vários Grupos Locais e demais projetos e eventos 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.

Promoção de apoio mútuo e criação de amizades através do Fórum.
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 manutenção do chat e Forúm da rede ex aequo.
Manutenção e atualização da página de Facebook da rede ex aequo.

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 através de uma
campanha para que associad@s pudessem indicar profissionais nestas áreas.
Continuação do desenvolvimento e atualização da lista de ginecologistas com abordagem
igualmente positiva, através de uma campanha para que associad@s pudessem indicar
profissionais nestas áreas.
Facilitação destas listas sempre que solicitada informação via email, 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 autopropostos, mediante a submissão
de candidatura avaliada pela Direção, e procura de descontos para os associados da rede ex
aequo nestes serviços.

Lista de Números de Apoio e Informações Gerais
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Atualização da lista no website da associação.
Facilitação dessa lista sempre que solicitada informação via email, telefone, etc.

Resposta personalizada a 35 pedidos de ajuda que chegaram à associação via e-mail
e telefone.
Das várias problemáticas destacaramse 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 relatamse ainda situações de violência psicológica, pedidos de informação sobre
apoio face a situações de expulsão de casa/deterioração da relação com a família, dificuldades na
gestão de relações de namoro por interferência de terceiros nãoaceitantes 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.

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 através do email, facebook e fórum
online.

Grupos Locais
Estiveram em funcionamento durante 2014, com reuniões regulares (maioritariamente entre uma a
duas vezes por mês), atividades, eventos e/ou representações, 4 grupos de jovens locais da rede
ex aequo nas seguintes cidades: Cascais, Lisboa, Porto e Sintra; O clube tejo continuou também
as suas atividades na área metropolitana de Lisboa.
Foram inaugurados os grupos locais de Braga e Coimbra, ainda sem nenhuma atividade realizada,
e o clube douro  grupo de atividades informais associado ao grupo ex aequo do porto.

Braga
Reaberto no final de novembro de 2014, o grupo ex aequo braga ainda não realizou nenhuma
atividade.

Cascais
Reaberto em abril de 2014, realizou a sua primeira atividade dia 26 do mesmo mês.
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Devido à inexistência de uma lista candidata à equipa de coordenação do grupo, este entrou num
período de inatividade em 24 de Outubro de 2014

Coimbra
Reaberto em dezembro de 2014, o grupo ex aequo coimbra ainda não realizou nenhuma atividade.

Lisboa
O grupo ex aequo lisboa mantevese em atividade durante todo o ano de 2014, realizando
atividades periódicas bimensais e outros eventos esporádicos.
●

clube tejo – Este clube continuou as suas atividades lúdicas/desportivas, realizando em
média 2 atividades por mês.

Porto
O grupo ex aequo porto mantevese em atividade durante todo o ano de 2014, realizando
atividades periódicas bimensais e outros eventos esporádicos.
●

clube douro – Foi inuagurado em novembro de 2014 este clube de atividades lúdicas e
desportivas, tendo realizado já uma atividade.

Sintra
O grupo ex aequo sintra mantevese em atividade até Julho de 2014, tendo entrado num período
de inatividade de 3 meses e sendo oficialmente extinto em 7 de outubro de 2014 devido à
inexistência de voluntários para dar continuidade à equipa de coordenação
Investiuse ainda neste Projeto através de ações facilitadoras da abertura de novos grupos locais,
nomeadamente:
Foram efetuados novos contactos, ou mantido o acompanhamento do ano anterior, com jovens
interessados em fundar ou reabrir um grupo local nas seguintes cidades: Castelo Branco, Évora,
Faro e Setúbal.
Continuouse a divulgar as formações de coordenadores junto da lista de possiveis interessados,
fazendo um contacto personalizado sempre que possível. Promoveuse o contacto entre jovens da
mesma cidade interessados em reabrir ou fundar um grupo.
Os grupos locais foram o ponto principal na discussão dos associados durante o 3º Encontro
Nacional de Associados da rede ex aequo. Tentouse identificar problemas e soluções para
melhorar o funcionamento deste projeto.
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Área de Divulgação
Divulgação dos vários eventos
Design, impressão e distribuição de cartazes e material gráfico de divulgação dos eventos.
Divulgação coordenada pelos vários meios de divulgação (site, Fórum, Facebook).
Continuação da compilação de uma base de dados de locais em todo o país para afixação de
cartazes e distribuição de materiais

Newsletter (Informação interna)
Melhoria do layout
Aumento da equipa de redação
Preparação de questionário com a finalidade de conhecer melhor as leitoras e os leitores da
newsletter.

Campanha de divulgação do Observatório de Educação LGBT
Produção de vídeos de divulgação
Redesign do Formulário online e impresso
Estes materiais deverão ser publicados pela equipa de direção seguinte, no início do 2º Período de
aulas do Ensino Básico e Secundário, sendo que os três vídeos deverão ser divulgados em
momentos diferentes ao longo do Período.

Campanha de divulgação do Projeto Educação LGBT
Produção de um vídeo de divulgação

Presença em meios de comunicação social
Participações e/ou referências à rede ex aequo:
○
○

SIC Radical  Programa Curto Circuito
https://www.youtube.com/watch?v=YsmHd9TO_m4&feature=player_detailpage
RDP África  Linha Africana, a convide da associação Bué Fixe
https://www.youtube.com/watch?v=tgLtWl2B2ks&feature=youtu.be

Manutenção e atualização constante de plataformas online da associação:
○
○

Website
■ Melhoria da seção sobre questões trans
Fórum
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■

○
○

Realização de reuniões e preparação de relatório com os elementos de
coordenação do fórum online da rede ex aequo
Facebook
Canal do Youtube

Merchandising
●
●

Produção e venda de um saco de pano.
Pesquisa e preparação de novos materiais (tshirt, pulseiras arcoíris de silicone).

Comunicados
●
●

16 de janeiro: Referendar Direitos Fundamentais?
https://www.rea.pt/comunicados2013referendardireitosfundamentais/
27 de janeiro:Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
https://www.rea.pt/comunicadosdiainternacionalemmemoriadasvitimasdoholocausto/

●

31 de março: Dia Internacional da Visibilidade Trans
https://www.rea.pt/newsletters/2014/diainternacionaldavisibilidadetrans/
https://www.rea.pt/comunicados2013diainternacionaldavisibilidadetrans/

●

23 de setembro: Dia Internacional de Celebração da Bissexualidade
https://www.rea.pt/newsletters/2014/diainternacionaldecelebracaodabissexualidade/

●

26 de outubro: Dia de Sensibilização Intersexo
https://www.rea.pt/newsletters/2014/diadasensibilizacaointersexo/
20 de novembro: Dia da Memória Trans
https://www.rea.pt/comunicados2014diadamemoriatrans/

●

●

1 de dezembro: Dia Mundial da Luta Contra a Sida
https://www.rea.pt/newsletters/2014/diamundialdelutacontraasida/
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Área de Relações Inter-associativas
Ao longo do ano a rede ex aequo foi trabalhando em parceria com várias organizações em várias
plataformas de juventude. Destacase o trabalho no Conselho Nacional de Juventude, no Fórum
dos Direitos das Crianças e Jovens e no Conselho Municipal de Juventude.

Grupo de Relações Inter-Associativas (GRIA)
O GRIA foi restituído, integrando várias/os voluntárias/os, com o objetivo de representar a rede ex
aequo em diversas plataformas e eventos.

Grupos e Associações LGBT
●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

11 de janeiro, Workshop sobre cidadania ativa integrado no projeto “Being a LGBT Parent 
Being an LGBT parent as an experience of democracy and active citizenship”  ILGA
Portugal, Lisboa.
A Cátia Figueiredo e a Ana Gil estiverem presentes neste workshop para dar a conhecer o
trabalho da rede ex aequo junto de pais e mães de pessoas LGBT e ativistas dos direitos
humanos oriundas/os de Portugal, Grécia, Itália, Finlândia e Suíça.
11 de janeiro, Prémios ArcoÍris  ILGA Portugal, Lisboa
O Tomás Barão esteve presente em nome da rede ex aequo na cerimónia de entrega dos
Prémios ArcoÍris da Associação ILGA Portugal.
14 de janeiro, reunião de preparação da Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa (MOL)
Esteve presente o Gustavo Briz nesta reunião.
15 de fevereiro, Hangout “Para a Rússia com Amor”  Online
A Alexandra Santos participou num Hangout sobre os direitos LGBT na Rússia com o
Centro Avançado de Sexualidade e Afectos (CASA), Boys Just Wanna Have Fun,
moderado pelo Paulo Monteiro do Dezanove.
https://www.youtube.com/watch?v=oTUN052v7NY
23 a 30 de março, Intercâmbio “Together against homophobia and sexism in Europe” 
Berlim
Estiverem a representar a rede ex aequo André Faria, José Santos, Pedro Menezes e
Sofia Doria, neste intercâmbio que juntou ativistas de Portugal, Lituânia, Polónia e Áustria.
http://solarev.org/blog/2013/12/06/togetheragainsthomophobiaandsexismineurope/
17 de maio, Seminário Internacional “Young People's responses to Homophobic and
Transphobic Hate Speech"  Budapeste
O Tiago Teixeira representou a rede ex aequo neste seminário internacional organizado
pelo Conselho da Europa no âmbito da campanha Ódio Não.
12 de setembro, Inauguração do Centro LGBT  Lisboa
30 de setembro, reunião com a Associação ArcoÍris Angola  Online
Reunião via skype com membros da Associação ArcoÍris Angola, a primeira organização
LGBT em Angola. Nesta reunião tentouse encontrar estratégias de colaboração.
2 de outubro, reunião com a Pride Azores  Lisboa
Reunião com o presidente da Pride Azores para se estabelecer uma parceria.
10 e 11 de outubro, Conferência “Ao teu lado” organizada pela AMPLOS  Lisboa
A rede ex aequo foi convidada a participar na conferência para trazer a sua experiência de
trabalho junto dos jovens LGBT. Esteve presente no painel o Gustavo Briz.
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Grupos e Associações não-LGBT
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

11 de janeiro, Assembleia Geral do Conselho Nacional de Juventude (CNJ)  Coimbra
O João Valério, Rui Fernandes e Gustavo Briz representaram a rede ex aequo. Nesta
Assembleia Geral foram eleitos os órgãos sociais do CNJ, tendo sido eleita a rede ex
aequo para a direção do CNJ, sendo o João Valério o seu representante.
20 de janeiro, Tomada de posse dos órgãos sociais do CNJ  Lisboa
Esteve presente o Gustavo Briz em representação da rede ex aequo na cerimónia no
Palácio Foz em Lisboa. O João Valério também esteve presente já como membro da
direção do CNJ.
23 de janeiro, reunião do Comité Nacional da Campanha contra o Discurso de Ódio Online
 Lisboa
Esteve presente o Gustavo Briz nesta reunião.
27 de janeiro, reunião de Comissão de Assuntos Sociais do CNJ  Lisboa
Nesta reunião a rede ex aequo propôs que o CNJ assumisse uma tomada de posição
sobre a proposta de referendo à lei da coadoção em casais de pessoas do mesmo sexo,
levada à Assembleia da República pelo Partido Social Democrata (PSD). No seguimento
desta reunião o CNJ pronunciouse através desta tomada de posição. Esteve presente o
Gustavo Briz.
http://www.cnj.pt/site/index.php/centrorecursos/20120309104435/documentosgerais.ht
ml?view=document&id=26
29 de janeiro, reunião do Fórum dos Direitos das Crianças e Jovens  Lisboa
Nesta reunião apelouse aos membros do Fórum para uma reflexão interna sobre a
proposta de referendo sobre a coadoção. Esteve presente o Gustavo Briz.
12 de fevereiro, reunião de Comissão de Associativismo e Participação Juvenil do CNJ 
Lisboa
Esteve presente nesta reunião o José Santos.
13 de fevereiro, reunião de Comissão de Educação do CNJ  Lisboa
Esteve presente nesta reunião o José Santos.
17 de fevereiro, reunião de Comissão de Relações Internacionais do CNJ  Lisboa
Esteve presente nesta reunião o Gustavo Briz,
18 de fevereiro, reunião de Comissão de Assuntos Sociais do CNJ  Lisboa
Esteve presente nesta reunião o Gustavo Briz.
6 de março, conferência "Que direitos para as famílias?"  Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa
Estiveram presentes José Santos, Pedro Menezes, Gustavo Briz e João Valério na
conferência organizada pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa a
na sequência da proposta de referendo à lei da coadoção.
20 de março, 20.ª Sessão Plenária do Fórum da Juventude de Setúbal  “Quebra de
Estereótipos e o Direito à Escolha!”  Setúbal
Nesta sessão esteve presente o Gustavo Briz, onde apresentou o trabalho desenvolvido
pela associação, e facilitou um debate sobre esterótipos.
28 de março, Conferência "O bullying em Portugal: a Situação Actual e o Caminho a
Percorrer", Juventude Popular  Lisboa
Nesta conferência a rede ex aequo esteve presente para garantir que a especificidade do
bullying homobitransfóbico fosse abordada. Esteve presente o Gustavo Briz.
15 de julho, Reunião do Fórum dos Direitos das Crianças e Jovens  Lisboa
Esteve presente o Gustavo Briz
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●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

11 de setembro, VI Seminário de Educação Sexual, APF  Lisboa
O Seminário pretendeu traçar um retrato da realidade do ensino da Educação Sexual em
Portugal. Estiveram presentes neste seminário o Fahim Cassam, Gonçalo Quinaz e Bruno
Pereira.
30 de setembro, Roteiro do Associativismo Jovem  Lisboa
Estiveram presentes o José Santos e o Gustavo Briz neste evento organizado pelo IPDJ,
CNJ e Secretaria de Estado do Desporto e Juventude.
2 a 5 de outubro, No Hate Speech Forum  Azerbeijão
O Nick Lorgat esteve presente no fórum que reuniu ativistas de mais de 50 países.
Outubro, Grupo de Dinamização do Conselho Municipal de Juventude (CMJ Lisboa) 
Lisboa
A rede ex aequo integrou este grupo de trabalho cujo objetivo foi desenvolver uma
estratégia para aproximar o CMJ dos jovens. O representante da rede ex aequo foi o
Gustavo Briz.
Outubro, Grupo de Regimento do Conselho Municipal de Juventude (CMJ Lisboa)  Lisboa
A rede ex aequo integrou este grupo de trabalho cujo objetivo foi criar o regimento do CMJ.
O Rui Almeida foi o representante da rede ex aequo.
7 de outubro, Seminário “Trabalho digno para Tod@s” CNJ  Cascais
Neste seminário estiveram presentes o João Valério e o Gustavo Briz que participaram no
grupo de trabalho sobre Conciliação entre o trabalho e a vida familiar.
9 de outubro, Reunião plenária do Conselho Local de Ação Social  Lisboa
Nesta reunião foi aprovada a adesão da rede ex aequo ao CLAS, plataforma do Município
de Lisboa que agrega diversas organizações da sociedade civil.
12 de outubro, Workshop “Fortalecimento da estrutura organizacional de ONG’s”  Lisboa
A rede ex aequo participou neste workshop dinamizado pela Terceiro Quadrante.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5962227/AMPLOS/Relatorio_Workshop_Amplos_Pt_p
df.pdf
29 de outubro, Conversas do Arquivo 237  Lisboa
O Gustavo Briz foi convidado para participar nas Conversas do Arquivo 237, uma
associação cultural no Bairro Alto em Lisboa.
http://conversas.net/
10 de novembro, Reunião plenária do Conselho Municipal de Juventude  Lisboa
Estiveram presentes a Carolina Luís, o Francisco Monteiro e o Gustavo Briz.
18 e 20 de novembro, sessões sobre Bullying em meio escolar, CNJ  Lisboa
A rede ex aequo dinamizou 4 sessões sobre bullying em parceria com o CNJ na Escola
Secundária da Portela, na Escola Secundária Vergílio Ferreira e na Escola Básica de
Telheiras.
21 de novembro, Festival Mudanças  Faro
O João Valério esteve presente numa tertúlia sobre sexualidade.
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Área de Educação
Projeto Educação LGBT
Divulgação
Divulgação das sessões de esclarecimento do Projeto Educação LGBT por centenas de escolas a
nível nacional no início do ano letivo 2013/2014 através de email enviado pela equipa de
coordenação do projeto;
Criação de vídeo de apresentação do Projeto Educação LGBT.

Sessões de debate
Agendamento e dinamização de sessões de esclarecimento em escolas do ensino básico, do
ensino secundário e do ensino superior no país, e outras entidades: 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, nomeadamente:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

10 de dezembro, Escola Secundária Fernandes Lopes Graça, Lisboa
A oradora Teresa Pregueiro e o orador Gonçalo Quinaz realizaram uma sessão de
esclarecimentos com a duração de 90 minutos para 80 alunas e 91 alunos.
9 de dezembro, Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, Lisboa
O orador Gustavo Briz e a oradora Sofia Dória Pereira realizaram uma sessão de
esclarecimentos com a duração de 2 horas para 13 alunas e 9 alunos.
16 de dezembro, Escola Fragata do Tejo, Setúbal
A oradora Cátia Figueiredo e os oradores Pedro Menezes e Tomás Barão dinamizarão
uma sessão de esclarecimentos para 22 alunas e 13 alunos.
27,28,29,30 e 31 de janeiro, Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, Açores
A oradora Cátia Figueiredo dinamizou 12 sessões de esclarecimento para um total de 150
alunas e 99 alunos
30 de janeiro, Escola Secundária de Arouca, Porto
Os oradores Gustavo Briz e Marco Almeida dinamizaram 4 sessões de esclarecimento
para um total de 82 alunas e 60 alunos.
31 de janeiro, Escola profissional da Nazaré, Leiria
Os oradores José Santos, Fahim Cassam, Rui Seixas e Pedro Menezes dinamizaram uma
sessão de esclarecimento para 57 alunas e 45 alunos.
4 de fevereiro, Escola Secundária com 3ª CEB drª Cristina Torres, Coimbra
A oradora Sofia Doria Pereira e os oradores Pedro Menezes e Fahim Cassam
dinamizaram uma sessão de esclarecimentos para 14 alunas e 11 alunos.
14 de fevereiro, Escola Básica de Colares, Lisboa
Os oradores Tomás Barão, José Santos e Rui Fernandes dinamizaram uma sessão de
esclarecimentos para 25 alunas e 17 alunos.
17 de fevereiro, Escola Secundária Gago Coutinho, Lisboa
A oradora Sofia Doria Pereira e o orador David Pinto dinamizaram e sessões de
esclarecimento para um total de 58 alunas e 49 alunos.
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●

●

18 de fevereiro, Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, Lisboa
Os oradores Tomás Barão, Manuel Mateus, Pedro Pais e Pedro Menezes dinamizaram
duas sessões de esclarecimento para um total de 47 alunas e 56 alunos.
26 de fevereiro, Escola Secundária com 3ª CEB drª Cristina Torres, Coimbra
Os oradores Pedro Menezes e Sofia Dória Pereira dinamizaram 3 sessões de
esclarecimento para um total de 61 alunas e 47 alunos.
12 de Março, Espaço Juvenil Aparece, Lisboa
A oradora Ana Assis Gomes e o orador Manuel Mateus dinamizaram uma sessão de
esclarecimentos para 18 raparigas e 8 rapazes.
11 de maio, Encontro AMPLOS, Lisboa
As oradoras Sofia Dória Pereira e Catarina Evaristo e os oradores André Faria, Tiago
Teixeira e Manuel Mateus dinamizaram uma sessão de esclarecimentos para um total de
10 raparigas e 5 rapazes.
16 de maio, Amnestia Internacional, Vila Real
O orador Bruno Pereira dinamizou uma sessão de esclarecimentos para 17 raparigas e 10
rapazes.
25 de maio, Encontro Nacional Linhas de Apoio, Coimbra
O orador André Faria dinamizou uma sessão de esclarecimentos para 6 raparigas e 1
rapaz.
26 de maio, ES Professor José Augusto Lucas, Lisboa
Os oradores Fahim Cassam e José Correia dinamizaram uma sessão de esclarecimentos
para 15 raparigas e 8 rapazes.
2 de junho, Abrindo Caminho para a Igualdade | FNAJ, Guarda
O orador Marco Almeida dinamizou uma sessão de esclarecimentos para 35 raparigas e
28 rapazes
3 de junho, Tertúlia "Transformar" SDDH/AAC, Coimbra
O orador Pedro Pais dinamizou uma sessão de esclarecimento para 10 raparigas e 4
rapazes
24 de julho, Final do Torneio de Futebol de Rua – CAIS, Braga
A oradora Joana Jacinto e o orador Marco Almeida dinamizaram uma sessão de
esclarecimentos para 12 raparigas e 35 rapazes.
29 de julho, Ciclo de Cinema "Dialogos com Género", Setúbal
A oradora Joana Jacinto e o orador João Valério dinamizaram uma sessão de
esclarecimentos para 7 raparigas e 4 rapazes.
17 de outubro, Programa escolhas, Lisboa
Os oradores José Santos e Francisco Monteiro e as oradoras Inês Sampaio e Joana
Jacinto dinamizaram uma sessão de esclarecimentos para 12 rapazes e para 12 raparigas.
27 de outubro, Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa
Os oradores Rui Seixas e Martim Loureiro e a oradora Sofia Doria Pereira dinamizaram
uma sessão de esclarecimentos para 21 raparigas e 12 rapazes.
11, 12 e 13 novembro, Hospital Santa Maria, Lisboa
Os oradores Tiago Teixeira, José Correia, Pedro Menezes, André Faria, José Santos,
Gustavo Briz, Francisco Monteiro e Ricardo Roseiro e a Oradora Joana Jacinto
dinamizaram três sessões de esclarecimentos para um total de 36 raparigas e 27 rapazes.
17 novembro, ES Professor José Augusto Lucas, Lisboa
Os oradores Pedro Menezes e Inês Sampaio dinamizaram uma sessão de
esclarecimentos para 25 alunas e 23 alunos
17,18,19,20,21 novembro, Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, Setubal

●

1 Dezembro, Escola Secundária Baixa da Banheira, Setúbal

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Distribuição de materiais:
●
●
●
●
●
●

Distribuição das brochuras 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
Distribuição da brochura Sermos nós própri@s especialmente para os gabinetes de apoio
ao aluno
Divulgação ativa do Projeto Educação LGBT junto das escolas pela bolsa de voluntários e
oradores
Manutenção da Campanha dos Padrinhos e Madrinhas do Projeto de Educação LGBT
Realização da primeira escola rede ex aequo que contou com a 11ª formação de 15 novos
orador@s, que decorreu em Oeiras de 3 a 5 de outubro.

Observatório de Educação
●
●
●

Divulgação ativa do Observatório de Educação junto das escolas pela bolsa de oradores e
voluntários, divulgação online, e através de sessões do Projeto de Educação LGBT
Receção das queixas recebidas para apresentação ao Ministério de Educação, entidades
ligadas à Educação e meios de comunicação social no inicio do ano de 2015.
Elaboração de três vídeos de dívulgação, em fase de edição

Projeto Inclusão
●
●
●
●

Divulgação das ações de formação para profissionais que trabalhem com jovens
Distribuição de cartazes contra o bullying homofóbico em estabelecimentos do ensino
básico, secundário e superior, bem como noutros espaços comunitários
Distribuição de folhetos com dados de um estudo acerca do bullying homofóbico em
Portugal
Preparação e organização de ações de sensibilização para profissionais que trabalham
com jovens nas cidades de Pico, Lisboa, Santa Maria de Lamas.

Afixação de MUPIS do Projeto Inclusão
Foram contactadas 27 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 Cascais,
Montijo, Seixal, Matosinhos, Faro, Leiria, Coimbra e Viseu;
Estão ainda agendadas afixações de MUPIS no município de Odivelas;
Os restantes municípios exigiram pagamento (Funchal) ou ainda não deram resposta (Mafra,
Torres Vedras, Vila Real, Aveiro, Sertã, Sines, Santiago do Cacém, Oeiras, Elvas, Amadora,
Vila Franca de Xira, Gondomar, Maia, Vila do Conde e Vila Nova de Famalicão.).
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Área de Voluntári@s
Bolsa de Voluntári@s
●
●
●
●
●

Criação de uma Bolsa de Voluntári@s para dar resposta à oferta de trabalho voluntário e
sistematizar a inclusão de voluntári@s nas atividades da associação
Coordenação da Bolsa assegurada pela Direção
Lançamento de chamadas para voluntári@s para os Grupos de Trabalho e para
colaborações pontuais
Realização de momentos de convívio e troca de experiências entre voluntários
Criação de um infográfico de modo a simplificar o processo de inclusão de nov@s
voluntári@s.

Formações de Voluntári@s
Realização de duas formações de voluntári@s:
●

1ª formação de voluntári@s a 1 de março em Lisboa

●

2ª formação de voluntári@s a 20 de setembro no Porto
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Área dos Média
Grupo de trabalho Média
Organização dos Prémios Média 2014

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

Aprovação do referendo
●

16 de janeiro: “Coadoção: referendo é «uma violência para as crianças»”
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/coadocaoreferendoredeexaequohomossexuaisgayst
vi24/15289104071.html

●

16 de janeiro: “Constitucionalistas defendem que projecto de referendo sobre adopção gay
é legal”
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/constitucionalistasdefendemqueprojectoderefer
endosobreadopcaogayelegal1620002

●

16 de janeiro: “Referendo do PSD é violência sobre crianças, diz rede ex aequo”
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=97072

●

29 de janeiro: CNJ contra referendo
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=713204&tm=9&layout=121&visual=49

Memória do Holocausto
●

20 de janeiro: “ Os presentes formarão um triângulo corderosa e outro preto, símbolos
utilizados nos campos concentração nazis para marcar homens homossexuais (triângulo
corderosa) e mulheres homossexuais (triângulo preto)”
http://dezanove.pt/redeexaequoprestatributoasvitimas601096#cutid1

●

27 de janeiro: “Auschwitz: lembrar para quê?”
http://www.publico.pt/mundo/noticia/auschwitzlembrarparaque1621173

●

27 de janeiro: “The Portuguese LGBT youth group Rede Ex Aequo staged a flashmob in
Lisbon to honour the Holocaust’s LGBT victims”
http://www.farenet.org/news/footballinitiativesremembervictimsholocaust/

Prémios Média
●

28 de janeiro: “Teatro 'Gisberta' em cena no Porto a partir de quintafeira”
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/165569/gisbertaemcenanoportoapartirdequi
ntafeira
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IDAHOT [free hugs]
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

16 de maio: “Abraço Contra a Discriminação” Câmara de Lisboa
http://www.cmlisboa.pt/noticias/detalhe/article/abracocontraadiscriminacao
13 de maio: CiG
http://www.cig.gov.pt/2014/05/diamundialdelutacontraahomofobiabifobiaetransfobia
17demaio/
14 de maio: “Esta quintafeira: abraços contra a homofobia e a transfobia” esquerda.net
http://www.esquerda.net/artigo/estaquintafeiraabra%C3%A7oscontrahomofobiaetrans
fobia/23145
15 de maio: “Ângelo Rodrigues solidário contra a homofobia”
http://www.lux.iol.pt/nacionais/angelorodriguesatorsolidariolutahomofobia/1555562499
6.html
15 de maio  Página de facebook agência Glam
https://www.facebook.com/GLAM.CELEBRITY/photos/a.285251167511.143609.20516017
2511/10152362569582512/?type=1
https://www.facebook.com/GLAM.CELEBRITY/photos/a.285251167511.143609.20516017
2511/10152362348157512/?type=1
17 de maio  Página de facebook do Ângelo Rodrigues
https://www.facebook.com/angelorodrigues/photos/a.507806025975183.1073741826.1560
48707817585/648324271923357/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?v=648470895242028
https://www.facebook.com/angelorodrigues/posts/648394418583009
https://www.facebook.com/photo.php?v=648509491904835
17 de maio  Página de facebook do Pedro Barroso
https://www.facebook.com/pedrobarrosoofical/posts/615153408575666
https://www.facebook.com/photo.php?v=10203594278318456
17 de maio  Página de facebook do André Henriques:
https://www.facebook.com/andrehenriques/photos/a.382127855134391.113699.381321585
215018/867451976601974
13 de maio  “IDAHOT celebrations in Portugal”
http://dayagainsthomophobia.org/whatishappeninginyourcountry/portugal/idahotcelebra
tionsinportugal/
8 de setembro  “Free Hugs (from Portugal)”
http://dayagainsthomophobia.org/ideasforaction2014/freehugsfromportugal/
16 de maio: Seminário “Luta contra a homofobia e a transfobia na escola”
http://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2014/05/Programa_sess%C3%A3o_16052014
02maio2.pdf

Conferência o Mundo Não é Arco-Íris
●

17 de maio  “O mundo não é ArcoÍris: Geografias da Discriminação das Pessoas LGBT”
http://www.cnj.pt/site/index.php/home2/item/511omundonãoéarco%C3%ADrisgeogra
fiasdadiscriminaçãodaspessoaslgbt.html

Presença da rede ex aequo no Curto Circuito (CC all stars)
●

16 de julho: “A rede ex aequo no Curto Circuito (com vídeo)”
http://dezanove.pt/aredeexaequonocurtocircuitocom671264
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“Dialogos com Género” no Teatro do Elefante, Setúbal
●
●

●

7 de julho  Notícia O Bocagiano:
http://www.obocagiano.pt/noticia/detalhe?a=60227&s=true
7 de julho  Notícia Zoom online: “Teatro do Elefante Promove Diálogos sobre identidade
de género”
http://zoomonline.pt/teatrodoelefantepromovedialogossobreidentidadedegenero/arqui
vo/10128
24 de julho  Notícia rostos.pt: “Setúbal  A Casa do Elefante apresenta ´A Outra Margem’
Mostra a história de um travesti que perdeu o gosto pela vida”
http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=20000129&mostra=2&seccao=artes&titulo=Setub
alACasadoElefanteapresenta

Encontro de Jovens Trans
●

13 de julho  “Encontro Nacional de Jovens Trans reclama cuidados de saúde de
qualidade”
http://dezanove.pt/encontronacionaldejovenstrans712973?utm_source=feedburner&ut
m_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+dezanove+%28dezanove++not%C3%ADci
as+e+cultura+LGBT+em+portugu%C3%AAs%29

Colaboração com estudos, investigações e reportagens:
participação e divulgação

●

●

●

28 de abril  “Violência nas relações íntimas em casais homossexuais” por Ana Santos
Pedido de divulgação de questionário com o objetivo de caracterizar a prevalência das
diferentes formas de violência íntima ocorridas nos relacionamentos homossexuais (em
termos de vitimação e agressão).
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34072.0
2 de junho  “Representações das mães lésbicas sobre a maternidade lésbica e
estratégias de gestão da identidade maternal deteriorada” por Tânia Machado
Pedido de testemunhos para entrevistas individuais e em casal junto de mulheres lésbicas
que têm filhos a cargo, para projeto de investigação com o objectivo de captar as
representações dessas mulheres da sua condição de mães num contexto social
heteronormativo e de que modo este influencia a forma como gerem quotidianamente as
suas identidades maternas no contexto das suas redes de sociabilidades familiares,
vicinais, amicais e profissionais.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34257.0
7 de julho  “A Educação, o Currículo e a Teoria Queer” por Paula Vieira
A investigadora procura a colaboração de Professores com uma orientação sexual
diferente da heterossexual para futuras entrevistas a incluir no estudo que pretende
investigar que contributos e maisvalias esta teoria pode trazer ao campo educacional e
curricular, sobretudo, no âmbito da pedagogia da sexualidade.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34401.0
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●

●

●

●

9 de julho  “Que ‘Eu’ me sinto? (coming out, homofobia internalizada)” por Francisco
Castro
Pedido de divulgação de inquéritos, para preenchimento por parte de pessoas Bissexuais,
Homossexuais e Heterossexuais com comportamentos homossexuais, com o objectivo de
avaliar até que ponto a homo/bifobia internalizada pode intervir com os níveis de
bemestar, de autoestima e até com a percepção da aceitação social.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34404.0
6 de agosto  “Se fosses expuls@ de casa saberias a quem recorrer?” por Sofia
Pereira
Pedido de divulgação de inqueritos para perceber qual o "estado de arte" dos jovens
LGBT, no que se refere à expulsão de casa.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34486.0
22 de setembro  “Gravação de vozes” por Raquel António
Divulgação de pedido de voluntários para gravação de registo de voz (leitura de frases
previamente definidas) para estudos futuros e respectiva análise.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34635.0
2 de outubro  “Prevalência e Características da Violência em Casais Homossexuais” por
Hugo Domingues
Pedido de colaboração para o preenchimento de questionário sobre a Prevalência e
Características da Violência em Casais Homossexuais, para investigação com o objetivo
de compreender as dinâmicas e características envolventes nas relações violentas em
casais homossexuais, bem como analisar a prevalência do fenómeno.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34682.0

●

3 de novembro  “Pedido de intrevista” por Bernardo Mendonça
Divulgação de pedido de entrevista (não anónima, de uma jovem lésbica ou bissexual,
preferencialmente do Porto) para Revista do Expresso e JN da SIC, procurando uma
referências positivas na imprensa e TV sobre a homo e bissexualidade.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34771.0

●

12 de novembro  “A Qualidade das Relações Íntimas, Identidade, Estilos de
Vinculação e Suporte Social em casais LGB” por Ana Margarida Jerónimo
Pedido de divulgação de inqueritosa ser preenchido por pessoas lésbicas, gays ou
bissexuais que se encontrem atualmente numa relação significativa, no âmbito da Tese de
Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, para realização de estudo ibéricoamericano
sobre A Qualidade das Relações Íntimas, Identidade, Estilos de Vinculação e Suporte
Social em casais LGB.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34802

●

28 de novembro  “Bullying Transfóbico” por António Carlos Gomes
Pedido de intervista de pessoa trans que tenham sido alvo de comportamentos
percepcionados pela pessoa como sendo por questões de género e que constituam
bullying transfóbico.
https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=34840.0
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Eventos
25 de janeiro  Flashmob do Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto, Lisboa
Marcámos esta data numa das ruas mais movimentadas de Lisboa, construíndo um triângulo preto
e um corderosa, os símbolos usados nos para identificar homens e mulheres homossexuais nos
campos de concentração. Teve a participação de 21 voluntários.
1 de feveiro  12º aniversário do forum da rede ex aequo, Lisboa
Realização da Festa Online/Offline (festa da mensagem) no Centro LGBT. Incluíu a projeção do
chat do forum numa parede permitindo que qualquer membro registado no forum pudesse estar
presente online na festa.
5 de abril  Aniversário da rede ex aequo, Porto
11º Aniversário da rede ex aequo, Porto. As comemorações incluíram a 11º edição do Ciclo de
Cinema LGBT e um jantar convívio. Contou com 34 participantes.
4, 5 e 6 de abril  11º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo, Porto
O 11º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo deslocouse à cidade do Porto, através do grupo
local ex aequo porto. Foi na Casa das Associações que teve lugar a exibição das 5 sessões de
filmes de temática LGBT e os respetivos debates. Com entrada gratuita, o ciclo contou com a
presença de 30 pessoas ao longo de três dias.

9 de maio  Encontro ex aequo aveiro, Aveiro
Realização e prepação do encontro por voluntários de Aveiro. Ação com objetivo de promover o
convivio entre jovens de Aveiro. Contou com 10 participantes.
17 maio  Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e a Transfobia, Lisboa
●

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

A rede ex aequo organizou mais uma ação de sensibilização de Abraços Grátis contra a
discriminação, que teve lugar no Largo do Chiado, 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).
O evento contou com quatro personalidades conhecidas dos meios sociais (André Henriques,
Angelo Rodrigues, Maria Botelho Moniz e Pedro Barroso) que se juntaram aos vinte voluntários da
rede ex aequo previamente inscritos. No local, o numero de voluntários aumentou.
A presença das personalidades contribuiu para que a ação “Abraços Grátis” tivesse maior
divulgação nas redes sociais e maior difusão da rede ex aequo antes e depois do evento. Para tal
foram usadas as hashtags #freehugs, #redeexaequo e #IDAHOT.
●

Realização, em estreita parceria com o Conselho Nacional da Juventude (CNJ), da
conferência “O mundo não é ArcoÍris: Geografias da Discriminação das Pessoas LGBT”
no Palácio Foz, em Lisboa. Oradores:

Amnistia Internacional
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●

ILGA Portugal
Miguel Vale de Almeida

Repetição do 11º do Ciclo de Cinema (edição de Lisboa) que decorreu dias 16, 18 e 18 de
maio na Sede do CNJ. Realizaramse 5 sessões que contaram com 20 participantes.

24 de maio  Festa de Homenagem ao Harvey Milk, Lisboia
Realização de um jantar para agarianção de donativos na cidade de Lisboa, organizada pelo grupo
local ex aequo lisboa na Recreativa dos Anjos (RDA). Contou com a participação de 32 jovens.
14 de junho  Marcha pelos Direitos LGBT de Braga
Participação da 2ª Marcha pelos direitos LGBT de Braga organizada pelo coletivo Braga Fora do
Armário.
21 de junho  Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa
Participação na Comissão Organizadora da 14ª Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa.
28 de junho  Arraial Pride, Lisboa
Na edição deste ano do Arraial Pride, a rede ex aequo teve novamente uma tenda com divulgação
e venda de merchandising e de bebidas e comidas;
28 de junho  Marcha do Orgulho LGBT do Porto
Participação na Comissão Organizadora da 9ª marcha do orgulho LGBT do Porto
23 a 31 de agosto  12º Acampamento de verão para Jovens LGBT e Simpatizantes, Vila Nova
de Mil Fontes
Preparação, divulgação e realização do 12º Acampamento de verão da rede ex aequo para jovens
LGBT e simpatizantes dos 16 aos 30 anos, realizouse no Parque de Campismo Camping
Milfontes, em Vila Nova de Milfontes. Esta atividade contou com o total de 53 jovens, 42
participantes, 2 convidados e 9 organizadores.
7, 8, 9 de novembro  2º Encontro Nacional de Jovens Trans, Braga
Preparação, divulgação e realização do 2º Encontro Nacional de Jovens T, em braga. Contou com
a participação de 27 jovens, 25 participantes e 2 dinamizadores.
22 de novembro  3º Encontro Nacional de Associados, Lisboa
Preparação, divulgação e realização do 3º Encontro Nacional de Associados. Neste dia
pretendeuse 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 contou com a
participação de 11 jovens, 9 participantes e 2 dinamizadores.
8 de dezembro  10ª Edição dos Prémios Média, Lisboa
Evento ainda vai ser realizado.
A rede ex aequo está a organizar e irá realizar, a decima 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.

20

