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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 

2015 foi um ano cheio de trabalho e desafios, mas culminou com a aprovação parlamentar da igualdade na candidatura à adoção e 

com a perspetiva de igualdade no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. Foi também um ano decisivo em termos 

de oportunidades de crescimento e sustentabilidade para a ILGA Portugal, com um aumento e redesenho da estrutura de staff que 

potencie estabilidade e o reforço do trabalho alargado de luta contra a discriminação das pessoas LGBT. 

 do início ao fim de 2015, houve um enfoque político nas questões de parentalidade, em particular da adoção e coadoção em 

casais do mesmo sexo e do acesso à procriação medicamente assistida para todas as mulheres e casais de mulheres. Em relação 

à adoção e coadoção, o final de 2015 viu finalmente a aprovação, em votação final global a 18 de dezembro, da igualdade na 

candidatura à adoção para todos os casais e a possibilidade de coadoção nas famílias arco-íris. Esta vitória, ainda longe de estar 

verdadeiramente terminada, foi fruto de um trabalho intenso da Associação que incluiu o acompanhamento das iniciativas 

legislativas, audiências parlamentares pré- e pós-eleições legislativas, da organização do Encontro Europeu de Famílias, 

trazendo uma quantidade de famílias portuguesas e estrangeiras a Oeiras para partilharem as suas histórias, dificuldades e 

estratégias; do lançamento da campanha “Dia de todas as crianças” em parceria com a Meninos do Mundo Associação para 

assinalar um Dia das Crianças sem discriminação; e de uma visibilidade acrescida quer da Associação quer de famílias em meios 

de comunicação social. Lamentavelmente 2015 não termina com a também aprovação do alargamento do acesso a técnicas 

de reprodução medicamente assista para todas as mulheres e casais de mulheres, apesar de em novembro, e também na 

sequência do relatório-sombra que submetemos, o Comité CEDAW das Nações Unidas, na recomendação 45 estatuir que 

Portugal deve “adotar medidas legislativas (…) para assegurar o acesso a serviços de reprodução assistida, incluindo a 

fertilização in vitro, a todas as mulheres sem quaisquer restrições”. A votação dos projetos relativos às técnicas de PMA é assim 

particularmente decisiva, não só em termos de recusa da homofobia mas também em termos de recusa do sexismo. Em 

dezembro os projetos sobre igualdade na PMA baixaram à Comissão de Saúde da Assembleia da República, sem votação em 

plenário e com um grupo de trabalho a conduzir audições parlamentares, nomeadamente da Associação. Continuámos a 

trabalhar com a sociedade civil portuguesa, e em particular com as organizações de direitos das mulheres, para que em 2016 

o Estado finalmente reconheça e implemente as suas obrigações internacionais de direitos humanos, chegando Portugal ao 

grau zero da discriminação legal contra pessoas LGBT; 

 a aprovação do projeto internacional UNI-FORM, financiado pela Comissão Europeia, coordenado pela Associação em parceria 

com outras 9 associações congéneres de Espanha, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Malta, Hungria, Estónia, Letónia e Lituânia  e 

apoiado por entidades nacionais e estrangeiras, desde a Comissão para a Cidadania e Igualde de Género (CIG), o Crown 
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Prosecution Office do Reino Unido, a CEPOL – Colégio de Polícias da União Europeia ou a ILGA-Europe, entre outras, permitiram 

um reforço da equipa de staff da Associação com a contratação de uma técnica administrativa e financeira e de um técnico de 

projeto, para além do necessário redesenho da equipa que conduziu a Marta Ramos ao lugar de Diretora Executiva. O UNI-

FORM é um desafio para a Associação, em termos de gestão financeira e de gestão de entidades parceiras, mas é também um 

reconhecimento do trabalho da Associação no combate aos crimes de ódio contra pessoas LGBT; 

 outro foco do trabalho da Associação em 2015 foram as ações de sensibilização e formação para públicos estratégicos, em 

particular na área da saúde e das forças de segurança. Este trabalho tem sido reconhecimento externamente e contribuiu em 

muito para a celebração de um protocolo de colaboração com a Direção-Geral de Saúde, também na sequência da divulgação 

dos resultados do nosso projeto Saúde em Igualdade, num reconhecimento que ainda há muito a trabalhar para uma 

verdadeira igualdade na saúde; 

 para além do projeto UNI-FORM, em 2015 iniciámos a execução de dois projetos focados em algumas das especificidades 

dentro da sigla LGBT. Por um lado, o projeto Bleeding Love, financiado pela Comissão Europeia e coordenado pela Universidade 

de Brescia que pretende aumentar o conhecimento sobre a realidade do fenómeno da violência doméstica entre e contra 

mulheres lésbicas, bissexuais e trans e em contexto de trabalho sexual. Por outro lado, o projeto “A ‘lei de identidade de 

género’: impactos e desafios da inovação legal na área do (trans)género”, financiado pelos EEA grants e gerido pela CIG, 

submetido em parceria com o ISCTE-IUL, procurando avaliar eficácia, eficiência e pertinência da Lei 7/2011 através dos 

seguintes objetivos: descrição do funcionamento do processo administrativo criado pela lei; identificação e descrição de 

resistências à aplicação da lei; compreensão do impacto da lei na vida privada d@s pessoas trans, incluindo no seu bem-estar 

social e psicológico; compreensão do impacto da lei no acesso das pessoas trans a esferas vitais da vida social, tal como o 

acesso ao trabalho, à saúde ou à educação.  

 por último, em 2015, o novo Conselho Consultivo da Associação reuniu pelas primeiras vezes, sendo presidido por Miguel Vale 

de Almeida e composto por Ana Matos Pires, Ana Zanatti, Carla Moleiro, Carlos Pamplona Côrte-Real, Cecília Honório, Duarte 

Vilar, Fernanda Câncio, Heloísa Apolónia, Isabel Moreira, João Lázaro, Jorge Gato, Manuel Luis Goucha, Maria José Magalhães, 

Mónica Ferro, Patrick Burks, Pedro Delgado Alves, Rita Rato, Teresa Pina e Zélia Figueiredo. 
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Organização 

• Vimos ser aprovado o projeto UNI-FORM, financiado pela Comissão Europeia e coordenado pela ILGA Portugal e colaboração 

com outras nove organizações congéneres europeias de Espanha (FELGTB), Irlanda (GLEN), Reino Unido (Galop), Malta 

(MGRM), Bélgica (çavaria), Hungria (Hátter), Estónia (SA Eesti), Letónia (MOZAIKA) e Lituânia (LGL) e com um período de 

implementação de 2 anos. O projeto pretende uma aproximação das organizações LGBT às forças de segurança e estruturas 

de aplicação da lei para uma eficaz colaboração no combate aos crimes de ódio contra pessoas LGBT na Europa, através da 

criação de um formulário único de denúncia e de uma aplicação de telemóvel para maior facilidade e estímulo de vítimas à 

denúncia. Após um longo um período de negociação e alteração do orçamento com a Comissão Europeia e organizações 

parceiras, o projeto teve início oficial dia 15 de novembro e de 14 a 16 de dezembro o consórcio europeu reuniu-se em Lisboa 

para o workshop inicial do projeto onde a metodologia e cronograma foi discutido por tod@s e foram dados inputs valiosos 

para a boa execução do mesmo.  

• Foi aprovado e teve início em junho de 2015, o projeto financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 

(EEA) e operacionalizado pela CIG, na qual a ILGA Portugal é entidade parceira do ISCTE-IUL e da organização LGBT 

norueguesa LLH. O projeto avalia a implementação da Lei 7/2011, Lei de Identidade de Género, em Portugal através de 

entrevistas com pessoas trans, profissionais-chave quer da área da saúde quer do Instituto de Registos e Notariado, e 

organizações de direitos humanos para uma melhor compreensão da realidade nacional do reconhecimento legal da 

identidade de género de pessoas trans. O projeto termina em 2016 e apresentará propostas de melhoria de procedimentos. 

• Também foi aprovado o projeto eMore coordenado pelo RiSSC-Research Centre on Security and Crime, no âmbito do mesmo 

programa que o UNI-FORM, e no qual a ILGA Portugal é parceira juntamente com outros 10 parceiros europeus, mas onde 

somos a única organização LGBT presente. Este projeto pretende realizar um estudo sobre a realidade dos crimes de ódio, nas 

suas várias categorias, na Europa e construir um crawler na internet que permita facilmente identificar discurso de ódio online.   

• Executámos o projeto Bleeding Love, também financiado pela Comissão Europeia e coordenado pela Universidade de Brescia, 

que pretendia conhecer a realidade da violência doméstica entre e contra mulheres lésbicas, bissexuais e trans e em contexto 

de trabalho sexual. 

• Ainda no âmbito da execução do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017 e do 

V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e à Violência de Género 2014-2017, e no seguimento das 

ações de sensibilização conduzidas em 2014, e financiadas pela CIG, realizámos em 2015 uma ação de sensibilização para as 

forças e serviços de segurança no Porto e outra para profissionais de saúde, de todas as Administrações Regionais de Saúde 

do país, em Lisboa.  
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• Em 2015 não tivemos quaisquer fontes de financiamento para o projeto «Centro LGBT» e apesar do encerramento do projeto 

«Porto Arco-Íris», fruto do fim do financiamento do POPH-QREN, não deixámos de ter presença e de realizar atividades, a 

título voluntário, no Porto e zona Norte do país, tal como se pode atestar na respetiva descrição em baixo. Continuámos 

ativamente a procurar fontes alternativas de financiamento para estes dois projetos transversais da Associação, mas até ao 

final de 2015 sem sucesso. De notar que os constantes atrasos e modificação de eixos e tipologias dos financiamentos Portugal 

2020 não permitiram candidaturas destas valências e respetivos serviços. 

• É de registar ainda o crescimento continuado do Projeto Arraial Lisboa Pride: o evento emblemático da ILGA Portugal 

continuou a contar com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC e continuou a beneficiar da aposta na 

profissionalização da coordenação da produção, bem como o projeto Prémios Arco-Íris, cuja dimensão e impacto registaram 

também um aumento de visibilidade e de participação. 

• Continuámos a apresentar e a colaborar na elaboração de candidaturas a fontes de financiamento internacionais, incluindo 

da Comissão Europeia, mas sem que nenhuma das restantes candidaturas tenha sido aprovada. Destacamos as candidaturas 

à iniciativa “Reaching the moveable middle” da Open Society Foundation e ao Charity Pot da Lush, sendo a Associação a 

entidade proponente; e ao programa da Comissão Europeia JUST/2014/RDAP/AG/HARM em parceria com a Universidade de 

Brescia e ao Global Equality Fund em parceria com a APDES. 

• As quotas e os donativos feitos diretamente (em espécie ou em dinheiro, em ambos os casos dedutíveis em sede de IRS ou 

IRC com majoração conforme estabelecido pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais) continuam a ser fundamentais para o 

financiamento da Associação pelo que uma constante preocupação de reforço e potenciação da campanha ILGA-TE. 

Continuámos também a divulgar amplamente a possibilidade de consignar 0,5% do IRS liquidado para a Associação, quer 

através de divulgação no website e redes sociais da Associação quer através da distribuição física do folheto “Recibo de 

Farmácia”. 

• A campanha ILGA-TE foi prosseguida segundo os moldes definidos em 2014. A base de dados de associad@s foi melhorada, 

assim como os procedimentos de resposta e controlo de quotas. Foram também criados e enviados novos cartões de 

associad@s. Em 2015, no total, tivemos cerca de uma centena de nov@s associad@s e conseguimos regularizar várias 

situações de pagamentos em atraso. O alerta para a importância do sistema de débito direto e de agendamento automático 

de quotas através do netbanking continuou a ser uma aposta da Associação para a regularidade de quotizações, tendo sido 

efetuados contactos com plataformas de pagamentos online no sentido de agilizar ainda mais estes processos. A discussão de 

uma possível contratualização destes serviços transitou para 2016. 
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• Continuámos o trabalho de captação de novas parcerias e vantagens para associad@s e voluntári@s, através da celebração de 

protocolos de colaboração com sete novas entidades prestadoras de serviços: MALO CLINIC – Ginemed, Portugueses em 

Viagem, Buddhic Love, Lentes4you, o Cão Laranja, Nuno – Massagem Shiatsu, CMais. 

• A contabilidade geral da Associação continua a ser organizada por um Técnico Oficial de Contas (a empresa “Lapa e Filhos”), 

através de um contrato de avença. A fiscalização das contas é feita pelo Conselho Fiscal e, por se tratar de uma IPSS, pelo 

Centro Regional de Segurança Social de Lisboa. 

• Os estatutos da Associação foram novamente revistos por imposição legal na Assembleia Geral Ordinária de novembro e a 

nova redação dos estatutos foi devidamente registada na Segurança Social. 

• Em 2015 o Centro LGBT encontrou uma nova dinâmica, potenciada pela coordenadora do Centro, e passou a ter uma aposta 

forte na programação mensal, com atividades que estimulam o voluntariado e que refletem a missão da Associação tendo 

sempre presente a necessidade de trabalho em rede e de criação de pontes e sinergias com outras entidades. Atualmente o 

programa cultural do centro é mensal e bastante diversificado, com atividades propostas por grupos de interesse e serviços 

da Associação bem como dando respostas às necessidades e interesses de voluntári@s e de outras pessoas que vêm no Centro 

LGBT uma plataforma de divulgação e um espaço de abertura para apresentar e dinamizar os seus trabalhos. 

• O voluntariado na Associação continua a ser elemento-chave para o sucesso do trabalho, eventos e iniciativas desenvolvidas 

pela Associação, tendo em 2015 apenas sido realizada uma ação de formação inicial pra voluntári@s da Associação e 

novamente uma ação de formação inicial para voluntári@s para a Linha LGBT. As restantes habituais formações de 

voluntári@s foram suspensas em 2015 para uma reflexão sobre a dinâmica das respetivas iniciativas e avaliação de uma 

calendarização adequada.  

• A Direção da Associação manteve a sua presença e envolvimento no trabalho da Associação tendo criado iniciativas inter-

pares de reflexão e definição de prioridades para a Associação, numa tentativa de construção de iniciativas de discussão 

aprofundada de alguns tópicos e de um planeamento estratégico e sustentável da Associação.  

• O Conselho Consultivo da Associação, estabelecido em 2014, foi nomeado e reuniu nos dias 19 de abril e 25 de outubro, tendo 

os trabalhos sido sempre acompanhados pela Direção da Associação. 

• A Direção assegurou a orientação e integração do staff da Associação, participando ativamente nos processos de 

recrutamento da Ivnna Jahate, técnica financeira e administrativa, e do Gonçalo Aguiar, responsável pela implementação do 

projeto UNI-FORM em Portugal e que apenas iniciou funções em 2016.  

• Na sequência dos anos anteriores, a qualidade da comunicação da Associação foi elevada, tanto em termos de conteúdo como 

de forma. Os materiais impressos seguiram a lógica integrada da comunicação da Associação, sendo, portanto, melhores 



 
 

6 
 

veículos das mensagens que transmitem – e sempre com um esforço de uniformização no sentido de assegurar que a imagem 

da Associação seja projetada de forma coordenada. Iniciámos contactos com a Ogilvy Portugal no sentido de assegurar uma 

campanha pro bono que assinale os 20 anos da Associação. 

• Em 2015 a solidez que tem caracterizado o trabalho da Associação com os media foi acompanhada de uma visibilidade 

acrescida nomeadamente em função do processo de aprovação e subsequente aprovação da igualdade na adoção e coadoção, 

bem como das eleições legislativas. É também de registar a visibilidade de projetos da Associação nos media, destacando-se o 

Observatório da Discriminação atenção e diversas entrevistas, bem como o lançamento dos resultados do projeto Saúde em 

Igualdade, o Encontro Europeu de Famílias, a campanha “Dia de todas as crianças” e ainda os Prémios Arco-Íris e o Arraial 

Lisboa Pride. Destacamos ainda a visibilidade da nova Presidente da Direção em entrevista de fundo no Público no início do 

ano. Para além de questões relacionadas com parentalidade, outras questões que mereceram atenção sistemática nos media 

incluem os critérios discriminatórios na doação de sangue ou as dificuldades nos processos clínicos de pessoas trans. A 

discriminação no exército, a discriminação no desporto (e no futebol em particular), a posição relativa de Portugal face à Europa 

em questões LGBT, a visibilidade de figuras públicas LGBT (como o primeiro-ministro do Luxemburgo ou Caitlyn Jenner) e a 

visibilidade de manifestações de afeto em casais do mesmo sexo na ficção (portuguesa e angolana). Emitimos comunicados 

de imprensa com repercussão sistemática; fizemos e incentivámos artigos de opinião para jornais (no âmbito da 

parentalidade) e respondemos aos desafios e convites para debates e entrevistas na televisão e na rádio, destacando-se os 

programas “A tarde é sua” na TVI, “Repórter TVI” também na TVI, “Sociedade Civil” na RTP2 e “Prova Oral” na Antena3. 

• A nível internacional, a repercussão do trabalho da ILGA Portugal foi noticiada pela Agência EFE, pela APF, pela RDP 

Internacional, Jeanne Magazine e pelo Washington Blade. 

• A intervenção da Associação foi de resto noticiada numa grande diversidade de meios de comunicação social (RTP, RTP2, SIC, 

TVI, SIC Notícias, TVI24, Q, RTP Informação, Porto Canal, CMTV, TSF, Antena 1, Antena 3, M80, Público, P3, Diário de Notícias, 

Jornal de Notícias, Correio da Manhã, i, Observador, Destak, Jornal de Negócios, Expresso, Sol, Time Out - Lisboa, Açores9, 

Lusa, Agenda Cultural, dezanove, escrevergay, Media Capital, Diário Digital, Notícias ao Minuto, Sapo Notícias, Pravda e numa 

colaboração regular com a JIGA, site da P&D Factor, para além da revista da Ordem dos Advogados). 

• A página do facebook da ILGA Portugal começou 2015 com 6292 seguidor@s e terminou com 7700, um aumento relevante e 

que reflete a atividade constante da página. À medida que a internet em geral e as redes sociais em particular reforçam o seu 

estatuto como a mais importante fonte de divulgação de atividades e novidades, a ILGA Portugal tem acompanhado a 

tendência, marcando presença ativa no panorama associativo na internet. Assim, além da página oficial no facebook da 

Associação, contamos ainda com a do Centro LGBT (com 3620 fãs no final do ano) e a do Arraial Pride (com 5945 seguidor@s 
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no penúltimo dia de 2015) - além da presença da ILGA Portugal no youtube, twitter, linked'in e google+. Também o website da 

associação tem sido uma constante fonte de notícias e atividades, servindo frequentemente de suporte à divulgação numa 

perspetiva de um verdadeiro portal de distribuição para os vários subsites específicos, tendo sido implementadas várias 

melhorias estruturais. 

 

Intervenção Política 

• 2015 teve um início legislativo sui generis por um lado com a aprovação a 16 de janeiro, e após uma posição conjunta da 

Associação com outras organizações LGBT e também com a CGTP e a UGT, da inclusão da categoria identidade de género na 

proibição de discriminação no Código de Trabalho. Por outro lado, e apesar do debate público alargado e do debate 

parlamentar sobre parentalidade em casais do mesmo sexo, houve uma vez mais o chumbo na generalidade dos projetos de 

igualdade na adoção e na procriação medicamente assistida do Bloco de Esquerda, PS e Os Verdes (no caso da adoção), apesar 

de se ter registado uma primeira votação favorável do PCP face à adoção por casais do mesmo sexo. Na consciência de que 

seria uma questão de tempo até uma nova aprovação, por maioria alargada, na Assembleia da República, a Associação 

trabalhou arduamente, ao nível politico, mediático e social para que 2015 terminasse com a aprovação, já em votação final 

global, da candidatura à adoção para todos os casais e a possibilidade de coadoção das famílias arco-íris (transitando para 

2016 a decisão do Presidente da República). 

• Igualmente, a Associação continuou a trabalhar em rede com outras organizações da sociedade civil, em particular de direitos 

das mulheres, pelo reconhecimento da procriação medicamente assistida para todas as mulheres e casais de mulheres, 

marcando a urgência desse reconhecimento e a importância de não secundarizar esta questão no debate da parentalidade. A 

votação na Assembleia da República foi adiada para 2016.  

• As questões da parentalidade foram mantidas na ordem do dia nas iniciativas organizadas pela Associação, destacando-se a 

organização do Encontro Europeu de Famílias e o lançamento da campanha “Dia de todas as crianças” em parceria com a 

Meninos do Mundo Associação e com o apoio da Amnistia Internacional Portugal, e nos contactos com a comunicação social. 

• Ainda neste sentido, organizámos a 8 de setembro na Fundação Saramago, um debate sobre as eleições legislativas e as 

propostas dos partidos em questões LGBT que contou com a presença de Joana Barata Lopes da coligação Portugal À Frente 

(PSD e CDS-PP), Duarte Alves do PCP, Júlia Mendes Pereira do BE, Francisco Madeira Lopes do PEV, Isabel Moreira do PS, 

Francisco Guerreiro do PAN e Rita Paulos do LIVRE/Tempo de Avançar. Estiveram representadas as forças políticas que 

previamente tivessem respondido ao questionário enviado pela Associação e que focava, entre outras prioridades, as questões 
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da parentalidade. E no seguimento das eleições, solicitámos audiências com o BE, PCP, PEV, PAN e PS para assegurar a 

prioridade da parentalidade, incluindo a PMA, na nova legislatura. 

• Reunimos com o candidato presidencial Sampaio da Nóvoa, por solicitação da própria candidatura, tendo tido a ocasião de 

partilhar as prioridades e preocupações da Associação e a importância de um novo Presidente da República que valorize a 

igualdade para as pessoas LGBT e seja representativo de todas as pessoas. 

• A 5 de maio regressámos à Assembleia da Republica para uma audição parlamentar, promovida pelo Bloco de Esquerda, sobre 

“Pessoas Trans e Intersexo: que reconhecimento e que novos direitos?” onde pudemos partilhar com deputad@s, 

representantes de outras organizações LGBT e de direitos humanos, investigadoras/es das ciências socias e ativistas e 

representantes da comunidade trans e intersexo a experiência da Associação no acompanhamento de casos de pessoas trans 

com dificuldades no recurso à Lei 7/2011. Evidenciámos as falhas no sistema legal vigente em Portugal, nomeadamente a não 

inclusão da categoria 'identidade de género' no Art.º 13 da Constituição, os preconceitos na aplicação da lei - por parte de 

consulados de Portugal no estrangeiro e de conservatórias do registo civil -, as dificuldades reais de muitas pessoas trans 

decorrentes da exigência de um diagnóstico médico como requisito de acesso à lei, e as dificuldades no acesso a, e à prestação 

de, cuidados de saúde nomeadamente: o desconhecimento sobre procedimentos, práticas, serviços e profissionais disponíveis 

no Sistema Nacional de Saúde - incluindo sobre os procedimentos cirúrgicos -, o não cumprimento das guidelines internacionais 

(Standards of Care da WPATH) por parte de vári@s profissionais que trabalham nas equipas multidisciplinares que 

acompanham pessoas trans e a injustificável necessidade de apreciação de relatórios médicos por parte de um comité da 

Ordem dos Médicos para acesso a cirurgias genitais. 

• Assinalámos a 22 de julho a publicação em Diário da República a Resolução n.º99/2015 que consagra o 17 de maio como o Dia 

Nacional contra a Homofobia e a Transfobia. 

 

• Continuámos ao trabalho de proximidade com o IPST e face às declarações do Presidente do IPST sobre a exclusão de homens 

gays e bissexuais da possibilidade de dádiva de sangue, acompanhámos a discussão mediática, pedimos uma audiência ao 

Ministério da Saúde (realizada em 2016) e participámos num debate público organizado pela Ordem dos Médicos. 

• No âmbito da implementação dos Planos Nacionais da Igualdade e de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 

realizámos um conjunto de ações de formação no país. Concretizámos duas ações de formação, contratualizadas pela CIG em 

2014, uma no Porto para forças e serviços de segurança e uma em Lisboa, na Direção-Geral de Saúde, para profissionais de 

saúde de várias ARS do país. Realizámos ainda uma ação de formação na ARS de Évora com profissionais de saúde e técnic@s 

de serviço social de associações locais e para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Barreiro. 
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• Divulgámos ativamente os resultados do projeto Saúde em Igualdade, que confirma que as pessoas LGBT deparam-se com 

várias dificuldades no acesso a cuidados de saúde adequados e competentes: são as próprias pessoas LGBT que têm de 

contrariar o silêncio e a invisibilidade que incidem sobre si; 66% das pessoas que participaram neste estudo antecipa a 

discriminação em contexto de saúde e 79% nunca encontrou sinais visíveis em serviços de saúde proporcionando uma sensação 

de conforto e segurança. 

• No seguimento destes resultados e do reconhecimento de necessidade de formação especializada e contínua, a Direção-Geral 

de Saúde desafiou a Associação e a 15 de julho foi assinado um protocolo de colaboração em matéria de formação e 

articulação sobre políticas públicas na área do acesso a cuidados de saúde adequados e competentes para as necessidades das 

pessoas LGBT.  

• Continuámos a estar presentes nas reuniões de acompanhamento da execução do Plano Nacional da Igualdade e 

inclusivamente reunimos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para monitorização das recomendações internacionais 

na área LGBT. 

• Participámos no Seminário “Crimes de ódio contra Pessoas LGBT”, promovido pela CIG por ocasião da comemoração do 17 

de maio onde apresentámos pela primeira vez em público o relatório do Observatório da Discriminação de 2014, que recebeu 

426 denúncias de crimes e/ou incidentes motivados pelo ódio contra pessoas LGBT: a maioria relativas a insultos e abusos 

verbais (182 denúncias), logo seguido de ameaças e violência psicológica (112 denúncias) e 69 denúncias de casos de violência 

física extrema. Em 93% dos casos não foi apresentada qualquer denúncia formal às autoridades competentes. 

• Acompanhámos o processo de elaboração e estivemos presentes no lançamento da campanha “Não lhes feche a porta”, 

prevista no Plano Nacional da Igualdade e comissionada pela CIG à Lintas. 

• Continuámos o trabalho de acompanhamento e participação nas reuniões do Comité Nacional da Campanha Movimento 

contra o Discurso do Ódio do Conselho da Europa, tendo participado na sessão de debates intitulada “Diálogos sobre Curtas” 

numa iniciativa promovida pelo Conselho Nacional para a Juventude no âmbito da campanha. 

• No âmbito da execução do projeto Bleeding Love – Raising Awareness on Domestic and Dating Violence against Lesbian, Bi 

and Trans Women, apoiado pelo programa Daphne da Comissão Europeia e promovido pela Universidade de Brescia, 

recolhemos 7 testemunhos de mulheres LBT vítimas de violência doméstica ou em contexto de trabalho sexual, assim como 

14 testemunhos de profissionais de apoio a vítimas da área da segurança, linhas de apoio, centros de acolhimento e serviços 

de apoio a trabalhadoras/es do sexo; dinamizámos 2 tertúlias dedicadas aos temas do projeto, uma no Porto, no espaço 

cultural A Cadeira de Van Gogh, e outra em Lisboa, no Centro LGBT; elaborámos, publicámos e distribuímos uma brochura 

sobre os temas do projeto, com um panorama dos direitos das mulheres LGB vítimas no contexto na União Europeia e em 
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Portugal, juntamente com uma lista de recursos; legendámos e divulgámos dois vídeos de sensibilização produzidos pela 

entidade coordenadora do projeto; adquirimos livros sobre os temas do projeto como recursos a utilizar no âmbito do Centro 

de Documentação e serviços de apoio da Associação; co-dinamizámos o blogue oficial do projeto e publicámos uma revisão de 

literatura e um capítulo com os resultados das entrevistas e trabalho de campo; participámos na conferência final do projeto, 

que teve lugar na Universidade de Brescia, em Itália; e, coordenámos a tradução do manual final do projeto.  

• Articulámos com regularidade e proximidade com a Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa sobre questões 

LGBT prementes, apoio ao Arraial Lisboa Pride e Encontro Europeu de Famílias; com o Governo Holandês para questões 

relacionadas com a realidade das pessoas LGBT em Portugal e a representação de Portugal no grupo de perit@s europeu para 

a igualdade; e reunimos com a Rainbow Rose – rede LGBT dos Partidos Socialistas Europeus a propósito das prioridades LGBT 

e situação política portuguesa. 

• Mantivemos a presença nas reuniões do grupo de trabalho para a construção de um Referencial de Educação para a Cidadania 

para a DGE, coordenado pela AMCV e destinado a profissionais de educação. Continuámos a colaborar com a AMCV no âmbito 

da Rede Articulada Especializada na Área da Violência Sexual.  

 

• Ao nível local, manteve-se a parceria estratégica da CML e da EGEAC no Arraial Lisboa Pride; continuámos a integrar os grupos 

de trabalho do I Plano Municipal para a Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, estando responsáveis pela 

implementação de medidas na área 1 e 4 do respetivo plano; integrámos o Conselho Municipal para a Igualdade e em 

particular o grupo de trabalho responsável pela elaboração do respetivo regimento interno; e participámos no 2º Fórum da 

Cidadania, organizado pela vereação dos Direitos Sociais da CML a 28 fevereiro na Escola Secundária Rainha D. Leonor. 

• Organizámos, em parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia a iniciativa “Arco-Íris no Miradouro” onde a feira Portugal 

Real desenvolveu produtos arco-íris e onde a Associação animou o Miradouro de S. Pedro de Alcântara com música e atividades 

dos grupos de interesse. Reunimos com a Junta de Freguesia de Rio de Mouro para articulação de políticas inclusivas ao nível 

local. Reunimos com o Gabinete de Empreendedorismo Social da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior para articulação 

de casos de emergência social entre serviços. 

• Ao nível internacional participámos no encontro internacional dedicado a questões intersexo, promovido pela ILGA-Europe 
em parceria com a IGLYO e organizações intersexo em Berlim (Alemanha); no workshop de capacity building “How to build 
straight-gay alliances in schools”, promovido pela ILGA-Europe, em parceria com a COC Nederlands, em Amsterdão (Holanda); 
na mesa redonda “Improving the mental health of LGBTI people in Europe”, organizada pela ILGA-Europe, em Dublin; no 
seminário “Making the political case for education”, promovido pela ILGA-Europe, em Bruxelas; num evento e conferência 
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sobre crimes de ódio, promovido pela ILGA-Europe, em Bruxelas; dinamizámos uma sessão no IDAHOT Fórum em 
Montenegro; estivemos na reunião da Advocacy Network e Conferência da ILGA-Europe em Atenas (Grécia). Facilitámos a 
organização e logística, tendo inclusivamente participado no encontro sobre educação promovido pela ILGA-Europe em 
Lisboa, com representantes de organizações LGBT e ministérios da educação de vários países europeus e na formação sobre 
financiamentos e gestão financeira de projetos promovida pela Transgender Europe (TGEU) em Lisboa. 

• Como vem sendo hábito, compilámos a informação e submetemos o relatório sobre crimes de ódio em Portugal em 2014 
para o relatório europeu da ILGA-Europe a figurar na revisão anual da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
(OSCE). 

• Ministrámos uma ação de formação online para a CEPOL – Colégio de Polícias da União Europeia, sobre combate a crimes de 
ódio e articulação das forças e serviços de segurança com as organizações LGBT. 

• Elaborámos e submetemos, com o apoio da ILGA, o relatório-sombra para a revisão de Portugal no Comité CEDAW das Nações 
Unidas, dando especial enfoque ao não reconhecimento legal de famílias LGBT e à impossibilidade de acesso de mulheres 
solteiras e casais de lésbicas a técnicas de procriação medicamente assistida; à dificuldade de acesso de pessoas trans a 
cuidados de saúde adequados e para a falta de informação sobre a realidade das pessoas intersexo em Portugal; para os crimes 
de ódio, violência doméstica e bullying contra pessoas LGBT e necessidade de formação de profissionais-chave e de políticas 
públicas adequadas; para as alterações à legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez, entre outras. 

 
• Para além de diversas sessões já referidas ou incluídas no âmbito das atividades do Centro LGBT e serviços:  

- realizámos uma ação de sensibilização na Escola Secundária de Almada; 

- participámos no debate em torno da exposição “Famílias Aqui” em Alenquer; 

- participámos nos eventos formativos Sex Talks em Lisboa, Porto e Covilhã, organizados pela Associação Nacional de Estudantes 

de Medicina (ANEM), sob o título “LGBT e Saúde – (Pre)Conceitos”; 

- participámos no debate “Igualdade de Oportunidades”, organizado pela Junta de Freguesia de Campolide; 

- participámos no debate “Direitos LGBT no Panorama Europeu”, organizado pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; 

- realizámos uma sessão de sensibilização no Barclaycard, com difusão para Espanha e Reino Unido; 

- recebemos, no Centro LGBT, um grupo de estudantes de serviço social da Bélgica e apresentámos o trabalho da Associação; 

- estivemos no Fórum (des)Igualdades - Uma perspetiva Global do fenómeno da Violência Doméstica, em Vila Nova de Santo André; 

- participámos na mesa redonda “Orientação sexual e identidade de género” realizada no âmbito do I Encontro de Medicina Geral 

e Familiar de Matosinhos, no Hospital Pedro Hispano; 

- ministrámos, no Centro LGBT, um módulo sobre educação inclusiva para um grupo de educadoras/es estrangeir@s; 



 
 

12 
 

- participámos na iniciativa “Março Mulher”, coordenada pela Cooperativa SEIES, na escola Lima de Freitas em Setúbal; 

- dinamizámos, no Centro LGBT, um ação de sensibilização para estudantes nacionais e estrangeir@s de medicina, no âmbito do 

projeto SCORA-X Change da ANEM; 

- conduzimos duas ações de sensibilização, uma para educadoras/es e auxiliares e outra para alun@s, no Centro Educativo da Bela 

Vista. 

 

• Participámos na organização da Marcha do Orgulho LGBT em Lisboa e estabelecemos linhas orientadoras em termos de 

intervenção política no Arraial Lisboa Pride, com uma aposta na divulgação dos recursos na área da educação e na recolha de 

situações de discriminação na área da saúde, para além da recolha de questionários e divulgação do Observatório da 

Discriminação.  

• Organizámos a cerimónia dos Prémios Arco-Íris 2014 no Teatro do Bairro, com apresentação da cerimónia por Ricardo Araújo 

Pereira, participação musical de David Fonseca e uma batalha de DJs a cargo da Bandida e Almada Guerra. Em 2014 os prémios, 

criados pela artista plástica Susana Mendes Silva, foram atribuídos ao Instituto de Apoio à Criança e UNICEF Portugal; à peça 

“Gisberta”, da autoria de Eduardo Gaspar; ao Município de Lisboa; a Daniela Mercury; ao Conselho Português para os 

Refugiados; e a António Simões.   

 

Centro LGBT 

2015 foi o ano de (re)construção de um novo Centro LGBT, em que “novo” foi a tónica e o grande desafio: o novo espaço na R. dos 
Fanqueiros com nova morfologia; nova coordenação; nova estratégia de dinamização; nov@s utilizador@s. Um ano inteiro de 
investimento continuado para recriar este Centro LGBT, ainda com dificuldades para se libertar do saudosismo que resiste à mudança 
e receia um futuro por fazer. 2015 foi o ano zero do novo Centro LGBT porque permitiu por outro lado recentrar horizontes: tornar o 
seu trabalho visível numa das principais ruas da baixa de Lisboa; acolher um número crescente de nov@s utilizador@s através duma 
política de acessibilidade de tudo para tod@s; investir nas pessoas como objetivo e motor central da sua existência.  
Em 2015 o Centro LGBT não dispôs de qualquer financiamento público e todas as atividades que promoveu resultaram 
exclusivamente do trabalho voluntário oferecido por dezenas de pessoas e grupos.  
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A estratégia de intervenção comunitária 

No início de 2015, o Centro LGBT encontrava-se bastante esvaziado de dinâmica própria e da maioria da população que construiu e 

viveu S. Lázaro. O novo espaço na Baixa de Lisboa, aparentemente mais sofisticado, debatia-se com a falta de carisma e de história e 

com uma montra de vidro, expondo ao exterior o que lá se passa. Os primeiros meses deste primeiro ano do novo Centro foram 

destinados à reorganização do espaço e da equipa de voluntári@s; a reconstruir a confiança, o sentido de proteção comunitária e o 

interesse neste espaço de referência.  

Durante o ano de 2015, o Centro procurou focar a sua estratégia na mobilização da comunidade LGBT nos projetos que lhe diz 

respeito, tanto do ponto de vista individual como de grupo. As ideias mais sistemáticas que se procuraram passar consistiram em 

reiterar o apoio institucional à vontade de fazer acontecer “por mim e com outr@s”, bem como o acolhimento e valorização da 

diversidade que nos caracteriza. Desta forma, 2015 foi um ano em que tudo foi feito COM as pessoas e não “para” elas. E como tal, 

o Centro adotou cada vez mais uma estratégia de funcionamento “orgânico”, sempre em adaptação às necessidades emergentes e 

variáveis, contrariando a tendência acentuada das instituições para uma oferta pré-formatada de respostas e procedimentos que 

tendem a pressupor o que as pessoas precisam e querem (sem nunca lhes perguntar) e a não responder de facto às suas reais 

necessidades nem a investir na capacitação. Ao longo do ano, a pretexto de vários eventos comunitários que se promoveram, foram 

feitos vários levantamentos das necessidades e visões de “futuro para o Centro LGBT”, bem como a avaliação do trabalho que se foi 

implementando – com a população do Centro; os Grupos de Interesse; voluntári@s dos serviços e parceiros no território. A vivência 

de um espaço de liberdade para ser e fazer acontecer, atraiu ao Centro LGBT uma vasta panóplia de competências e perfis em 

dinâmicas de promoção do exercício da cidadania ativa, gerando uma onda crescente e entrecruzada de empoderamento das muitas 

pessoas envolvidas. Os tempos lentos que caraterizam os percursos de luta pessoal contra a homofobia, contra a vergonha e a 

invisibilidade encontram no Centro o respeito “entre iguais”, que permite fazer do sentimento de identificação, proteção e entre-

ajuda um trampolim para o crescimento pessoal e a resolução de problemas. 

Em síntese, a lógica da intervenção comunitária implementada durante o ano de 2015 no Centro LGBT assentou em 4 apostas:  

 A aposta nas pessoas e no que são capazes, potenciando um otimismo de contágio e o orgulho identitário: o envolvimento e 

o sentimento de pertença promovem a capacitação e o aumento da auto-estima. Este empoderamento traduz-se num elevado 

e crescente investimento das pessoas na sua comunidade. O investimento permite aumentar a oferta e gerar maior visibilidade 

sobre quem somos e o que fazemos; 

 O investimento persistente na oferta de atividades para gerar procura e fidelização ao espaço e ao que nele acontece; 
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 O acompanhamento individualizado a todos os projetos, adaptado ao grau de autonomia d@s promotor@s; 

 Plasticidade no acompanhamento a necessidades das pessoas/grupos assente na afirmação assertiva dos valores que a 

associação preconiza. 

2015 em números 

Durante este ano, o Centro LGBT promoveu: 

 283 atividades no seu espaço, através da iniciativa de 304 vols promotor@s individuais.  

 Para fazer acontecer estas atividades, trabalhámos em parceria com 17 instituições/grupos: UMAR, EKA, Chapitô, 

PolyPortugal, Index Ebooks  Editora, Teatro Maria Matos, Eros Festival, Museu da Música, BLX, Portugueses em Viagem, 

Instituto 4Life, Teatro do Elétrico, Fundação José Saramago, Checkpoint LX, CML, Grupo Teatro Oprimido LX, Amnistia 

Internacional. 

 Deu-se apoio de continuidade a 11 grupos/núcleos de interesse com atividades regulares, através da criação da rúbrica “No 

mesmo dia à mesma hora”. De destacar que 8 destes grupos viram a sua revitalização acontecer este ano ou surgiram agora 

pela primeira vez. 

 Foram promovidas 30 atividades “fora de portas”, em vários locais da cidade de Lisboa e noutros territórios. 

Divulgação “para dentro e para fora” 

Ao longo do ano, melhorámos a divulgação das atividades do Centro LGBT nos canais de comunicação virtuais da ILGA Portugal, 

nomeadamente no site (www.ilga-portugal.pt), nas redes sociais como o Facebook do Centro LGBT (que contava já com 3622 fãs) e 

na newsletter mensal da ILGA. Investimos também na divulgação e promoção do Centro LGBT nos meios de comunicação das 

associações parceiras, por grupos e redes, portais de notícias e cultura LGBT, destacando a reativação da parceria com a revista Time 

Out.  

Foi feita uma forte aposta na promoção mensal, com reforço de divulgação a cada semana e criação de eventos na página de 

Facebook, bem como no apoio à divulgação das atividades pelos próprios grupos de interesse e voluntári@s promotor@s. Foi sendo 

implementada uma estratégia de comunicação adaptada a cada target, na linguagem utilizada e na seleção de conteúdos e meios. 
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Voluntariado – o grande valor e capital da Associação 

As estratégias de integração e de acompanhamento de pessoas através do voluntariado têm permitido a manutenção e o crescimento 

de tudo o que associação promove, já que a ILGA Portugal é em si mesma uma organização de associad@s que vive do trabalho de 

ação cívica e comunitária que desenvolvem. A cultura de voluntariado responsável e com uma preparação cada vez mais abrangente 

tornou-se uma característica do Centro LGBT, sendo o exercício do voluntariado em si mesmo uma forma de intervenção comunitária 

e de apoio à construção identitária e, simultaneamente, o grande valor e capital da associação como meio de garantir a extensão 

desse apoio em resposta às diversas solicitações recebidas no Centro LGBT.  

A sensibilização e formação de voluntári@s que integram as atividades e grupos do Centro LGBT permitem familiarizar participantes 

com questões como a igualdade de género, sexualidade, diversidade e discriminação, no âmbito de um enquadramento histórico e 

político da luta pela igualdade e pela não discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género. Por outro lado, são 

um espaço de informação sobre projetos e atividades da Associação, de partilha de experiências e dúvidas e ponto de partida para a 

construção de iniciativas de grupo e de afinidades. Em 2015 foi promovida 1 Ação Sensibilização Geral de Voluntári@s, a 12ª edição, 

que decorreu nos dias 9 e 10 de maio, no Centro LGBT, e que contou com a participação de 22 nov@s voluntári@s (16 mulheres e 6 

homens). No último trimestre do ano, a formação foi interrompida para promover um período de avaliação das estratégias e 

procedimentos de acolhimento e acompanhamento a nov@s voluntári@s, no sentido de integrar soluções de melhoria e potenciar o 

trabalho que já se faz.  

Para além das ações de sensibilização, as diversas estratégias de integração e acompanhamento de voluntári@s passaram também 

pela realização de reuniões individuais de acolhimento e de integração em áreas de acordo com os seus interesses e motivações de 

trabalho, bem como entrevistas às/aos voluntári@s já existentes, de modo a permitir a transição de equipas e possibilitar novas 

aprendizagens e crescimento do projeto de voluntariado de cada um/a. Deu-se ainda continuidade à implementação de estratégias 

de integração de voluntári@s, como jantares comunitários, festas, reuniões de equipas de trabalho, momentos de convívio “dentro e 

fora de portas”. Por sua vez, a interação promovida pelas atividades lúdicas e culturais do Centro LGBT, pelos diversos Grupos de 

Interesse e pelas atividades inseridas nas comemorações do Orgulho LGBT, permitiram também uma maior comunicação entre todas 

as pessoas e grupos que compõem a Associação e potenciaram as interações e o surgimento de novas ideias e projetos. 

Ao longo do ano realizaram-se cerca de 135 reuniões individuais de receção a nov@s voluntári@s e registámos 164 novas inscrições 

através do site da associação. Para além destes registos anuais, o evento Arraial Lisboa Pride recebeu 140 propostas de colaboração, 
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sendo 60% de voluntári@s que vieram a participar pela 1ª vez. O vol@ilga - o grupo online das/os voluntári@s da ILGA Portugal – 

registava no final do ano 460 voluntári@s. 

Outros exemplos significativos de mobilização e participação de voluntariado da associação são a participação de cerca de 30 

voluntári@s no bloco das comemorações do 25 de Abril, na Av. da Liberdade; 70 voluntári@s na Marcha do Orgulho LGBT 2015 e 

40 voluntári@s que participaram na preparação e dinamização do Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris. 

 

Apoio aos Grupos de Interesse da Associação e a outros coletivos/grupos 

O Centro LGBT tem vindo a implementar-se, cada vez mais, como polo de confluência de interesses de pequenos grupos que, 

capitalizando as vontades e competências dos seus elementos, estimulam à concretização de projetos temáticos que favorecem o 

sentimento de pertença comunitário e o fortalecimento de laços de entreajuda. O trabalho dos vários grupos da associação contribuiu 

significativamente para a dinamização do Centro LGBT e para a valorização e disseminação dos seus valores.  

Em 2015, o Centro LGBT continuou a apoiar as iniciativas dos grupos de interesse e de trabalho, destacando-se:  

 CoLeGaS – Coro de Lésbicas, Gays e Simpatizantes, que continuou a promover uma cada vez maior visibilidade, com atuações 

dentro e fora do Centro LGBT e ensaios semanais (no Centro LGBT); 

 Famílias Arco-Íris – o Grupo de Reflexão e Intervenção sobre a Diversidade Familiar, vocacionado para as questões relacionadas 

com a parentalidade de pessoas LGBT. O grupo Famílias investiu este ano na organização do Encontro Europeu de Famílias, 

que se realizou entre os dias 15 e 18 de outubro, em Oeiras. E promoveu ainda, ao longo de todo o ano, atividades regulares 

para crianças no Centro LGBT e noutros espaços ou integradas em iniciativas de parceiros. Destaca-se ainda o trabalho regular 

de informação online no site familias.ilga-portugal.pt e a edição de uma newsletter semanal. 

 Gir@s - Grupo de Caminhadas da ILGA, dedicado à organização de passeios e caminhadas por Lisboa e arredores, que fez 5 

anos de existência em 2015. 

 GRIT – Grupo de Reflexão e de Intervenção sobre Transexualidade, que promoveu várias reuniões de trabalho e de discussão 

de ideias; promoveu a realização de várias tertúlias no Centro LGBT sobre a temática da transexualidade; fez acompanhamento 

individual continuado a vários casos sinalizados; promoveu a realização de encontros quinzenais de partilha entre pares a partir 

do 2º semestre do ano; participou com vários dos seus elementos em entrevistas, programas e estudos sobre o tema. 
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 Clube de Leitura, que deu sequência à promoção dos encontros habituais quinzenais com enfoque na análise e discussão de 

obras de referência da literatura LGBT nacional e internacional. 

 Grupo de crochet, que promoveu a prática do crochet como forma de convívio e de ativismo por meio da arte têxtil. 

 Novo Grupo de Teatro – PAR’SER, que utiliza diversas metodologias de teatro (Teatro do Oprimido, Teatro Playback, Teatro 

Participativo, entre outras) nas suas produções. Todo o trabalho que o grupo desenvolve é fruto de uma investigação e 

encenação coletiva com base em temas acolhidos pelo grupo. O PAR’SER arrancou desde logo com uma forte adesão e 

subdividiu-se em 2 grupos para poder trabalhar em mais projetos e acolher mais elementos.  

É um espaço privilegiado de integração comunitária, que envolve os seus elementos na reflexão e práticas de não-

discriminação, assumindo-se como um “laboratório” potenciador e promotor de uma cidadania ativa e de mudança social. 

 Novo MOVE, Grupo de Desporto da associação voltou a ser revitalizado este ano, excedendo as expectativas inicialmente 

propostas, já que em 2015 o MOVE criou e pôs em prática vários núcleos desportivos distintos: Golfinh@s (todos os sábados 

na Piscina do Casal Vistoso), Kizomba para tod@s (às segundas-feiras no Centro LGBT) e TénisBalls (aos domingos no estádio 

1º de Maio/Inatel). O MOVE participou ainda na dinamização de atividades/jogos para crianças nos eventos: Piquenique das 

famílias; Arraial Lx Pride e Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris 

 As Brigadas do Preservativo, que reiniciou este ano a promoção de ações de prevenção e sensibilização, através da distribuição 

de preservativos, numa parceria entre a ILGA Portugal, a Direção Geral de Saúde e o Checkpoint LX. As Brigadas atuaram no 

Bairro Alto e Príncipe Real. 

O espaço do novo Centro LGBT permitiu continuar a prática de incentivo à sua utilização fora do horário de funcionamento ao público, 

acolhendo ensaios e reuniões dos grupos de trabalho e de interesse da Associação e o apoio a grupos de encontro independentes, 

com vista a otimizar a utilização do espaço e a dinamizar o Centro LGBT na sua vertente de trabalho. Para além das reuniões regulares 

da Direção, do Grupo de Intervenção Política e de Grupos de Interesse e de Trabalho da Associação, continuou-se a incentivar a 

disponibilização do Centro LGBT como infraestrutura para a organização de atividades de e com outras associações congéneres.  

Durante o mês de dezembro, O Centro LGBT esteve aberto na véspera de natal por iniciativa de vári@s voluntári@s, e promoveu a 

ação “Porta Aberta”, durante todo o mês 3 manhãs por semana, afirmando-se cada vez mais como espaço de acolhimento e de 

celebração da diversidade. 
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Centro LGBT no Arraial Lisboa Pride 2015  
O espaço Welcome Center do Arraial Lisboa Pride permitiu divulgar junto de vários milhares de pessoas o trabalho feito diariamente 
no Centro LGBT, bem como todos os serviços de apoio disponíveis, distribuindo-se vários milhares de folhetos informativos. Sendo 
um espaço destacado à entrada do evento, com a função de receção e acolhimento de tod@s @s visitantes, permitiu replicar a 
dinâmica do Centro LGBT por um dia, dando visibilidade às nossas atividades e serviços, com banners, brochuras e com a presença de 
voluntári@s dos diversos serviços. Também foi espaço para recolha de dados através da aplicação de questionários, recolhendo dados 
para o Observatório da Discriminação da ILGA Portugal e apoiando estudos e investigações nacionais relacionadas com a temática 
LGBT. 
 
 
SERVIÇOS DE APOIO E ACONSELHAMENTO 
 
Centro de Documentação Gonçalo Diniz (CDGD) 

 
Durante o ano de 2015, o Centro de Documentação funcionou com uma dupla Coordenação correspondendo às duas valências 
tipológicas do Serviço: Biblioteca/Centro de Documentação e Arquivo. 

A Coordenação e a equipa de 12 voluntári@s desenvolveram, ao longo do ano, as seguintes atividades: 
- Reorganização física e acondicionamento das espécies bibliográficas e arquivísticas, nas novas instalações 
- Organização do material iconográfico do CDGD: coleção de cartazes e coleção de Postais 
- Organização e gestão da coleção de VHS do CDGD: seleção e triagem; eliminação de espécies selecionadas; conversão para DVD de 
espécies selecionadas 
- Apoio à distância de 18 pedidos de apoio a trabalhos académicos de licenciatura e mestrado sobre as temáticas: Parentalidade 
LGBT; Idos@s LGBT; Transexualidade; Lei da Identidade de Género; História LGBT; Violência 
- Apoio presencial de 3 pedidos de consulta do catálogo: pesquisa de livro/artigo sobre História LGBT; âmbito pessoal 
- Integração em três Grupos de Trabalho: 
  1. Exposição sobre a História do Pride de Lisboa, integrada no Växjö Pride (Suécia) – parceria: Kulturhuset   Paladium, (Växjö). Seleção 
e envio de texto e imagens sobre a História do Pride de Lisboa, com material do acervo do CDGD; 
  2. Destaques LGBT do catálogo da Rede de Biblioteca Municipais de Lisboa (BLX), integrada na Semana do Orgulho de Lisboa «junho 
é arco-íris» (20-27 junho 2015) – parceria: BLX. Levantamento no catálogo coletivo das BLX de obras (livros e material audiovisual) 
LGBT e texto de enquadramento, para mostra documental de destaque nas Bibliotecas de Belém, Camões, Coruchéus e Penha de 
França; 
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  3. Livro comemorativo do Movimento LGBT em Portugal – parceria: INDEX ebooks. Levantamento e seleção de textos/discursos que 
marquem momentos definidores do Movimento LGBT em Portugal. 
 
LINHA LGBT – Linha telefónica de Apoio e Informação sobre questões LGBT 
 

• No ano de 2015 a Linha LGBT recebeu um total de 546 contactos (319 via telefone, 50 por Skype, 98 por chat de IRC, 6 por 
SMS e 73 por email), perfazendo 13690 minutos de atendimento. Estes valores presentam um aumento de cerca de 295% em 
relação a 2014, em número de contactos. A natureza da maioria dos pedidos é para quebra de isolamento, desabafo e ajuda 
psicológica (66%); questões sobre sexualidade, orientação sexual e identidade de género (13%) e pedidos de informação e 
sobre atividades da ILGA (11%). Em comparação com o ano anterior, em valores absolutos, houve um aumento de 361 
contactos (mais 8564 minutos de atendimento do que em 2014). 

• No final de 2015, a equipa tinha 28 voluntári@s (16 homens e 12 mulheres), um aumento de 2 voluntári@s, face ao ano 
anterior e um maior equilíbrio de género. A 6ª edição da formação de voluntári@s para a Linha LGBT decorreu nos dias 19, 
20, 26 e 27 de outubro de 2015, com a duração total de 12 formand@s (6 homens e 6 mulheres). Face ao ano anterior tivemos 
mais uma pessoa voluntária e atingimos paridade plena. 

• Em 19 de abril recebemos formação sobre doenças sexualmente transmissíveis pelo CheckpointLX, com conteúdos bastante 
enriquecedores e a 23 de maio, foi dada formação sobre transexualidade, pelo Nuno Pinto. 

• Foram asseguradas reuniões mensais de supervisão, que têm como objetivo de assegurar a qualidade do serviço e o bem-
estar mental de voluntári@s. Estas reuniões foram supervisionadas pela psicóloga clínica Joana Almeida e, no final do ano de 
2015, também com a psicóloga Fátima Ferreira. 

• Foi feito um esforço para reforçar a comunicação entre voluntári@s, a coordenação interna, a coordenarão Centro e o restante 
staff da Associação. O grupo continuou a realizar jantares de convívio de forma a reforçar laços. 

 
Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) 
 

• Em 2015 estima-se que houve cerca de 80 novos pedidos de apoio e foram acompanhados cerca de 40 novos casos no SAP, 
para além dos que transitaram de 2014. Foram vários os motivos para o pedido de apoio: questões associadas à afirmação da 
orientação sexual/ coming out em contexto familiar ou profissional, questões relativas à identidade de género, problemas 
familiares e/ou conjugais, parentalidade LGB, queixas relativas a ansiedade, depressão e/ou ideação suicida; discriminação em 
razão da orientação sexual.  
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• A equipa do SAP mantém a sua estrutura e os casos foram encaminhados consoante a área de especialidade e experiência de 
cada um/a d@s psicólog@s. Foi realizada uma reunião de grupo com @s vári@s colaboradores do SAP no sentido para 
aperfeiçoamento de procedimentos e reuniões individuais para encaminhamento de casos e discussão de outros assuntos. 

• Foram conduzidas cerca de 8 sessões de supervisão com a equipa de psicólog@s colaboradoras/es.  Continuaram a realizar-
se entrevistas de triagem presencial, de modo a proceder a um encaminhamento adequado às necessidades d@ cliente; por 
cada entrevista de triagem, em regra, é produzido um relatório de triagem/avaliação que é remetido ao/à psicólog@ que 
acompanhará a situação. Foi também ensaiada a realização de entrevistas de triagem online, prevendo-se o seu 
desenvolvimento no próximo ano.  

• Foi iniciado um processo de constituição de um grupo de trabalho para desenvolvimento de assuntos no domínio da psicologia 
LGBT, e foi renovado o Protocolo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, no sentido do SAP acolher, anualmente, um/a 
estagiári@ profissional de psicologia.  

• O SAP continua divulgado no site da ILGA Portugal, na área dos serviços e apoios disponibilizados pela Associação. Também foi 
disponibilizada informação sobre o serviço no Welcome Center do Arraial Lisboa Pride 2015. 

• Mantiveram-se as parcerias anteriores com as associações parceiras rede ex aequo e AMPLOS no sentido de poderem 
reencaminhar os pedidos de ajuda que lhes chegam para o SAP. Estreitou-se a colaboração e articulação com a consulta de 
sexologia do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (ex- Júlio de Matos), e partir de agosto foi possível referenciar situações 
diretamente para aquele serviço, sem ser necessário o recurso ao médico de família. Foram encaminhados diversos pedidos 
de apoios institucionais, designadamente a partir de escolas e centros de saúde. 

 
 
Departamento Jurídico 
  

• Em 2015, o Departamento Jurídico passou a acolher estagiári@s curriculares, tendo aceite 4 estágios de curta duração e por 
esta mesma razão, a equipa de voluntári@s foi reduzida, passando de 16 pessoas para 5 pessoas.   

• O Departamento respondeu a 100 pedidos de informação e casos de discriminação que chegaram diretamente ao email do 
jurídico ou por via de outros serviços da ILGA Portugal. Dos casos em questão ressalvam-se os pedidos de informação sobre 
reconhecimento de direitos de parentalidade, os pedidos de informação sobre a possibilidade de casamento de estrangeir@s 
em Portugal, alguns pedidos sobre situações de discriminação no local de trabalho ou no acesso a bens e serviços. Em 
particular foram acompanhados dois casos de denúncias de discriminação na dádiva de sangue e um caso de discriminação 
no Aeroporto de Lisboa de um casal de mulheres estrangeiras alegadamente por um inspetor do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras. Os casos pertinentes recebidos pelo Departamento foram partilhados com o projeto Observatório da 
Discriminação. Com base nos protocolos existentes, reencaminharam-se pedidos para entidades parceiras (como a APAV) e 
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reencaminharam-se os pedidos de ajuda não inseridos na temática LGBT para outras associações e recursos.  
• O Departamento articulou com a Direção da Associação para apresentação de uma queixa à Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social motivada pela expressão “o deputado mais velho tem 70 anos e foi eleito - ou eleita - pelo PS” proferida 
pelo jornalista da RTP José Rodrigues dos Santos no telejornal, a propósito do deputado Alexandre Quintanilha.   

• O Departamento participou na iniciativa Nova Debate – Mesa-redonda sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos, realizada a 18 
de março e onde focámos as questões da parentalidade e em particular a procriação medicamente assistida; na Feira do 
Enriquecimento Curricular organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.  

• Organizou a, 21 de março, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa o seminário jurídico “Famílias Além Fronteiras: 
a liberdade de circulação v. o reconhecimento de direitos das famílias arco-íris na União Europeia”, composto por um debate 
e workshops temáticos.  

• O Departamento continuou a estar envolvido na preparação dos regulamentos e especificidades legais relacionadas com a 
organização e participação no Arraial Lisboa Pride 2015 e na elaboração de contratos de trabalho e de prestação de serviços 
de membros do staff da Associação. Prestou também apoio nas questões de licenciamento e especificidades legais do Centro 
LGBT.   

• O Departamento participou na ação de formação geral de voluntári@s e na formação de voluntári@s da Linha LGBT, 
contribuindo assim com exemplos de casos que frequentemente surgem nos serviços da Associação e explicando o 
enquadramento legal vigente bem como os recursos disponíveis para os solucionar.  

 
Serviço de Integração Social (SIS) 
 

• Apesar de ainda não estar formalmente estruturado, em 2015 o Serviço de Integração Social (SIS) continuou a prestar apoio a 
cidadãs/aos e famílias LGBT em situação de emergência social, casos de violência doméstica e requerentes de asilo. 

• Durante o ano, o SIS respondeu a 7 pedidos de informação/acompanhamento de casos de requerentes de asilo já em Portugal 
e/ou no estrangeiro, trabalhando em constante e próxima cooperação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o Conselho 
Português para os Refugiados; 4 casos de violência doméstica em casais de pessoas do mesmo sexo; e 5 casos de jovens LGBT 
em situação de emergência social, já expuls@s ou na eminência de expulsão de casa. 

• O SIS participou no seminário internacional “Refugiados: mobilidades e confinamentos” organizado pelo Centro em Rede de 
Investigação em Antropologia – CRIA, do ISCTE-IUL e no “IV Seminário Violência nas Relações Íntimas e Contra Pessoas 
Especialmente Vulneráveis”, organizado pelo GIAV/DIAP de Lisboa. 

• O SIS articulou sempre esforços com os restantes serviços da Associação e passou informação dos casos para inclusão no 
Observatório da Discriminação.  
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Grupos de Interesse 
 
Por uma questão de relevância da intervenção comunitária e social e de reconhecimento do trabalho de voluntári@s, este relatório 
de atividades incorpora também atividades dinamizadas por grupos de interesse ainda não formalmente constituídos, como o MOVE 
e o Grupo de Teatro Par’Ser. 
 

1. Coro CoLeGaS 

 Continuámos a promover ensaios semanais no Centro LGBT (tendo sido introduzida uma variante adicional de ensaios de 
naipe, uma vez por mês, da responsabilidade de cada naipe); 

 Consolidámos o grupo, com a integração de mais pessoas em todos os naipes (total de 27 elementos, fixada pelo maestro João 
Henriques, em 2015-12-21); 

 Aumentámos o reportório, com a introdução de novos temas e arranjos; 

 Fizemos 11 atuações e ensaios abertos (novidade introduzida em 2015 para dar mais visibilidade ao coro), a saber: 
10 de janeiro: atuação no Teatro do Bairro, no âmbito dos “Prémios Arco Iris”; 
14 de fevereiro: atuação na Biblioteca David Mourão Ferreira, em Moscavide, por ocasião da apresentação do livro “Vila das 
Cores”, de Bruno Magina; 
1 de março: ensaio aberto no Espaço EKA Palace; 
11 de março: atuação no Bartô do Chapitô, a propósito de tertúlia dançante; 
17 de maio: atuação no Miradouro de São Pedro de Alcântara, no âmbito da iniciativa “Arco Iris no Miradouro” (Dia 
Internacional da Luta Contra a Homofobia); 
20 de junho: ensaio aberto no LARGO Café Estúdio; 
27 de junho: atuação no Arraial Lisboa Pride; 
26 de setembro: ensaio aberto no Espaço EKA Palace, por ocasião do 4º Aniversário do Projeto EKA; 
15 de outubro: atuação no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, no âmbito do 4º Encontro Europeu de Famílias; 
11 de novembro: atuação no Centro LGBT, por ocasião do 18º aniversário do Centro; 
21 de novembro: atuação no Castro Beer, no âmbito do I Congresso sobre Disforia de Género, organizado pela Associação 
Jano. 
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2. Famílias Arco-Íris 

 Apoiámos a Direção na definição de estratégias sobre a parentalidade e famílias arco-íris, nomeadamente durante o processo 
lesgislativo da igualdade no acesso à adoção e coadoção, cuja aprovação na AR em 18 de dezembro garantiu um enorme passo 
para estas famílias - e para todas e todos nós; 

 Apoiámos a Direção em dezenas de pedidos de diferentes meios de comunicação social relativos às nossas famílias; 

 Apoiámos também (diretamente) várias dezenas de famílias e futuras famílias de pessoas LGBT através de resposta a questões 
colocadas, por e-mail, via redes socias e pessoalmente; 

 Coordenámos, em parceria com a NELFA, a realização em Portugal do 4º Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris, que decorreu 
em Oeiras de 15 a 18 de outubro, envolvendo dezenas de famílias participantes de vários países: Alemanha, Bélgica, Brasil, 
Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia e Suíça. 
Neste encontro, que teve o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e bastante impacto mediático, mostrámos que "the kids 
are alright", proporcionando atividades sociais e comunitárias e diversão em família, mas também workshops e trocas de 
experiências. Tiveram lugar as primeiras Rainbow Talks, transmitidas em web streaming para todo mundo; 

 Continuámos a desempenhar um papel fundamental na NELFA - Network of European LGBT Families Associations (rede 
europeia de associações de famílias arco-íris); a ILGA Portugal, membro fundador, esteve representada por Luís Amorim, 
tesoureiro da NELFA que nos representa na direção da associação; 

 Realizámos várias atividades com e para famílias como o Arraialito, o piquenique comemorativo do Dia Mundial das Famílias, 
ou o workshop Perlimpimpim, a história não chegou ao fim, com Elsa Serra, no Centro LGBT; 

 Participámos em iniciativas das Bibliotecas de Lisboa, como a Feira do Livro e as comemorações doa Dia Mundial do Livro, 
com leituras dramatizadas e encenações de histórias para todas as famílias, como “Histórias contadas: Somos assim!”, com a 
Elsa Serra na feira do livro, ou “A Abóbora que Queria Ser Manga, ou porque é que os nabos se chamam nabos” – Leitura 
encenada de Gustavo Vicente e texto de Ana Vicente; 

 Continuámos a atualizar o website familias.ilga-portugal.pt, complementando-o sistematicamente com novas informações, 
notícias e pareceres vários. A newsletter de atualizações semanais tinha no fim do ano 288 subscritor@s; 

 Lançámos, juntamente com Meninos do Mundo-Associação, o vídeo “Todas as Crianças”, por ocasião do Dia da 
Criança. Tratou-se de uma campanha de sensibilização para as discriminações várias de que ainda são alvo as Crianças em 
Portugal: por causa da cor, do tipo de família, da doença, dos rótulos, muitas das nossas Crianças não podem ser simplesmente 
Crianças. A campanha reuniu ainda o apoio da Amnistia Internacional Portugal, do SOS Racismo, ArtKids Foundation, Bloko Del 
Valle e CLR Project; 

  Apoiámos o trabalho de vár@s investigador@s, nomeadamente a nível de trabalhos de mestrado e doutoramento, sobre 
famílias e parentalidade de pessoas LGBT. 

http://familias.ilga-portugal.pt/
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3. Gir@s – Caminhadas 

 Em 2015 comemorámos 5 anos de existência e organizámos 5 gir@s por Lisboa e arredores; 

 Participámos nas comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, juntando-nos à “Caminhada pela Igualdade” organizada 
pela Câmara Municipal de Lisboa; 

 Participámos na iniciativa “Arco-Íris no Miradouro”, organizada pela Associação para comemoração do 17 de maio; 

 Organizámos um “peddy-paper dos 0 aos 100”, em parceria com o grupo famílias arco-íris; 

 Organizámos um jantar-convívio de Natal. 
 
4. Grupo de Reflexão e Intervenção sobre Transexualidade (GRIT)  

 Em 2015 criámos o Grupo de Partilha do GRIT, que surgiu com o intuito de aproximar as pessoas trans, permitindo-lhes ter 
um espaço de partilha de experiências e dúvidas nos seus processos pessoais. As reuniões acontecem a cada três semanas e 
em 2015 realizaram-se a 19 de outubro, 16 de novembro e 14 de dezembro; 

 Em outubro o email do GRIT passou a estar com a voluntária-chave do GRIT, Daniela Bento, e foi retomado o acompanhamento 
pessoal de pedidos de ajuda, tendo em 2015 realizámos 2 reuniões pessoais e acompanhámos exclusivamente por email 
outras duas pessoas; 

 Participámos numa ação de formação dinamizada pela TGEU em Lisboa; 

 Organizámos uma série de tertúlias no Centro LGBT, com o objetivo de abrir um espaço de divulgação à comunidade em geral, 
promover o contacto entre comunidades, facilitar o reconhecimento dos temas sobre transexualidade através de debates e 
conversas e dinamizar atividades que façam reconhecer as dificuldades na comunidade LGBT e não LGBT em geral: 
- 17 de julho, “À conversa sobre o género”; 
- 4 de setembro, “A transgressão de género”; 
- 24 de outubro, no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, “A Intersexualidade”; 
- 22 de novembro, Dia da Memória Trans. 

 
5. MOVE 

 O núcleo de desporto MOVE foi reativado em maio de 2015, sob a nova coordenação de Ana Sofia Chaparreiro e incluí agora 
pequenos sub-grupos desportivos: 
1. Golfinhos de Lisboa, grupo de natação dinamizado por José Silva; 
2. Kizomba “Outdance”, aulas de Kizomba dinamizadas por Paulo Santos; 
3. TenisBalls, aulas de ténis dinamizadas por Ana Sofia Chaparreiro. 
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6. Grupo de Teatro Par’Ser 

 fundado em outubro de 2015, com cerca de 12 elementos e tendo chegado a dezembro com 25 elementos. Dado o elevado 
número de participantes, dividimos o grupo em dois e funcionámos em horários diferenciados aos domingos, no Centro LGBT; 

 Utilizamos diversas metodologias de teatro (teatro do Oprimido, teatro playback, teatro participativo, entre outras) nas nossas 
produções. Pretendemos que seja um espaço de luta contra a discriminação em função da orientação sexual e da identidade 
de género, de defesa da igualdade de género e dos Direitos Humanos, bem como um laboratório potenciador e promotor de 
uma cidadania ativa e mudança social; 

 Em 2015 não foi feita nenhuma atuação, estando o enfoque na criação de um grupo unido pelo respeito, igualdade e amizade. 
 
 
Atividades no Porto 
 

Não existindo um espaço nem um projeto que permita estruturar um corpo de atividades e dinamizar o voluntariado a partir da 
cidade do Porto, foram, contudo, levadas a cabo algumas iniciativas em regime de voluntariado, e demos resposta a pedidos de apoio 
e informação, com o apoio dos serviços da associação e entidades parceiras: 

 apoiámos a comunidade de leitura de temática lésbica “Conversas Para Lê-Las”, que dinamizou, com regularidade mensal, 
encontros dedicados a temas como homoparentalidade, lesbofobia, violência doméstica, intersexo, lesbianismo, feminismo, 
entre outros, com a participação de vári@s convidad@s, e com uma média de 12 participantes por sessão; 

 participámos em sessões da atividade Biblioteca Humana nas seguintes escolas do concelho de Valongo, a convite do pelouro 
da Educação da autarquia: Escola Vallis Longus, Escola EB23 de Sobrado, Escola de São Lourenço, Escola Secundária de Campo, 
Escola Secundária de Alfena; 

 participámos também na Biblioteca Humana promovida pelo Centro Social da Vilarinha, em Aldoar, no Porto e dinamizámos 
uma ação de sensibilização para alun@s da Escola Secundária de Campo, em Valongo; 

 participámos numa tertúlia sobre Violência no Namoro no Espaço Artemosferas, e dinamizámos três sessões de sensibilização 
promovidas pela UMAR nas escolas Abel Salazar e Maria Manuela de Sá, em Matosinhos; participámos ainda no Seminário 
Final do projeto Artemis da UMAR, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; 

 participámos numa palestra para alun@s da Escola Artística Soares dos Reis; 

 participámos num debate sobre o direito de casais de pessoas do mesmo sexo à PMA, na Universidade Fernando Pessoa, no 
Porto; 

 dinamizámos uma sessão de sensibilização sobre identidade de género, com uma turma da Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico do Porto; 
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 dinamizámos uma palestra sobre o acesso das pessoas LGBT aos serviços de saúde, no âmbito da iniciativa “Conversas 
Médicas”, na Universidade do Minho, e outra no âmbito da iniciativa “Sex Talks”, dinamizada pela Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina, na Universidade do Porto; 

 participámos com intervenção num debate sobre violência doméstica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
promovido pela Associação de Estudantes; 

 co-dinamizámos uma sessão sobre sexualidade e discriminação no Congresso Nacional das Unidades de Saúde Familiar, em 
Aveiro, com enfermeir@s e pessoal administrativo; 

 participámos com uma intervenção num encontro sobre Saúde Escolar, na Póvoa do Varzim, com profissionais de saúde e 
educação; 

 dinamizámos uma sessão de sensibilização com o grupo de teatro do oprimido de Guimarães; 

 participámos com intervenção no Seminário Conversas de Igual para Igual, promovido pela Câmara Municipal de Amarante, 
em Amarante; 

 co-dinamizámos uma sessão “Identidades, géneros e orientações do desejo – (re)conhecer e intervir”, no âmbito do 
Seminário “Intervenção Psicossocial: Oportunidades e Desafios”, promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos em 
parceria com a Casa da Juventude; 

 demos apoio ao casamento entre um cidadão italiano e um russo, e a dois outros dois cidadãos italianos, através de serviços 
de tradução; demos resposta a outros dois pedidos de esclarecimento neste âmbito; 

 demos resposta a 4 pedidos de apoio a estudos, 1 pedido de apoio de uma docente de uma escola, 2 pedidos de apoio 
psicológico, 2 pedidos de apoio social, 1 pedido de acompanhamento de matrimónio com cidadãos estrangeiros, 1 contacto 
de uma jornalista estrangeira, 3 pedidos de divulgação de iniciativas de temática LGBT, 1 contacto de uma organização 
partidária, 2 pedidos de integração comunitária, 2 pedidos de apoio a pessoas trans , 1 denúncia de agressão homofóbica e 
1 pedido de material de prevenção de ISTs. 

 
 
Comemorações do Orgulho LGBT 
 

• Criámos a iniciativa Junho é Arco-Íris, desafiando entidades parceiras a preparar uma programação diversificada, com música, 
dança, teatro, cinema, atividades para crianças e famílias e festas numa enorme celebração de todas as pessoas, 
independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género. As entidades parceiras são: ArtFeist Produções 
Artísticas, Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX), Bruno Schiappa, c.e.m – centro em movimento, EKA Unity, Eros Film Festival, 
Jazzy Dance Studios, Lorenzo and Pedro, Teatro Praga, Teatro do Eléctrico, World Faillurists Congress.  
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• Ainda no âmbito desta iniciativa lançámos uma campanha de vídeo com a participação de várias figuras públicas a incentivar 
à participação na Marcha do Orgulho LGBT e no Arraial Lisboa Pride.   
 

• A 19ª edição do Arraial Lisboa Pride continuou a aposta de consolidação da nova identidade do evento e aproximação à cidade 
e às Festas de Lisboa, cujo programa oficial integra. A programação do palco do Arraial Lisboa Pride manteve a sua marca de 
diversificação, desta vez com uma forte componente de visibilidade de mulheres, contando com as atuações do coro CoLeGaS, 
Fernando Alvim, Lara Soft e Marta Hari, Phizz, Jazzy, Sequin, La Terremoto de Alcorcón, Titica e Bonnie & Clyde. Das 16h às 04h 
o Terreiro do Paço voltou assim a ser a maior pista de dança do país com mais de 40 000 pessoas a passar pelo grande evento 
do Orgulho LGBT. Foi organizado uma vez mais em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a EGEAC e aconteceu a 
27 de junho. Mantendo a tradição das últimas edições, mantivemos a aposta na diversificação da programação das 12h de 
espetáculo de forma a chegarmos inclusivamente a outros públicos. O Welcome Center continuou o seu trabalho de 
intervenção, replicando o Centro LGBT no Terreiro do Paço e disponibilizando informação sobre os projetos e serviços da ILGA. 
O Arraialito teve novamente uma programação própria, forte e variada, dirigida a crianças e que incluíram atividades de 
sociabilização variadas: danças e jogos, workshop de construção de instrumentos, playstation e jogos e o apoio do projeto 
#MIKAS.  
 

• A 16ª Marcha do Orgulho LGBT contou uma vez mais com uma grande representação da ILGA Portugal, sendo resultado de 
um esforço concertado das seguintes associações e coletivos: Academia Cidadã, actiBistas – coletivo pela visibilidade bissexual, 
Amnistia Internacional, APF – Associação para o Planeamento da Família, Associação ILGA Portugal, Bichas Cobardes, Casa Qui, 
CENA, Clube Safo, Conselho Nacional da Juventude, GAT – Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA, Grupo 
Transexual Portugal, Lóbula, Marcha Mundial das Mulheres – Portugal, não te prives – Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais, 
o Clítoris da Razão, Opus Gay, Panteras Rosa, PolyPortugal, Precários Inflexíveis, rede ex aequo, Rota Jovem, SEIES, Ser+, SOS 
Racismo e UMAR. 
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Prevenção do VIH/SIDA e outras IST 
 

• Foi estabelecida uma parceria com a CML – Espaço LX Jovem, espaço no qual armazenamos e distribuímos os preservativos 
fornecidos a saunas e espaços de entretenimento noturno.  

• Manteve-se a parceria com o GAT (Grupo de Ativistas Sobre Tratamentos do VIH/SIDA) e o seu projeto Checkpoint LX, 
nomeadamente através do redirecionamento a partir da Linha LGBT.  

• A Brigada do Preservativo retomou a periodicidade mensal, e em colaboração com o Checkpoint LX foi responsável pela 
distribuição de Kits Sexy e material impresso de prevenção em zonas de entretenimento frequentadas por pessoas LGBT no 
Príncipe Real e Bairro Alto. 

• O Arraial Lisboa Pride foi mais uma vez potenciado como uma oportunidade singular para promover a prevenção do VIH/sida 
e outras ISTs, tendo-se realizado a 15ª “Hora do Preservativo” com o apoio do CNVIH através do fornecimento gratuito de Kits 
Sexy para distribuição concertada, entre as 23h e as 24h por tod@s @as pessoas que se encontravam no recinto.  

• O grupo de voluntári@s deste pelouro tem vindo a aumentar e a reunir-se com uma periodicidade mensal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Direção da Associação 

 


