
Relatório de Atividades 2012

Num ano em que o Parlamento negou a validade dos nossos projetos familiares por duas vezes, recusando a igualdade no acesso à candidatura à adoção a  
casais de pessoas do mesmo sexo e o acesso de mulheres solteiras e casais de lésbicas às técnicas de procriação medicamente assistida, 2012 revelou-se  
ainda assim como um ano de consolidação e expansão do trabalho da ILGA Portugal:

 Os projetos  Centro LGBT e  Porto Arco-Íris  permitiram intervir simultaneamente em Lisboa e no Norte, potenciando o voluntariado, transversalizando 
iniciativas  de  sucesso  no plano  cultural  como  a  Feira  do  Livro  LGBT  ou  as  comunidades  de  leitura,  e,  entre  muitas  outras  atividades  e  serviços  
fundamentais,  promovendo  ações  de  sensibilização de  profissionais  de  diversos  setores,  incluindo,  pela  primeira  vez,  a  saúde e  a  área  social, 
complementadas pelo trabalho continuado nas áreas da  segurança e da  justiça e pelo trabalho na área da  educação com o projeto  Tod@s somos 
precis@s. 

 Por sua vez, os Prémios Arco-Íris foram um momento alto da atividade da ILGA Portugal, com a apresentação de Ricardo Araújo Pereira e as atuações ao 
vivo dos Clã e dos The Gift;  e o  Arraial  Pride encheu o Terreiro do Paço uma vez mais,  com a participação,  voluntariado,  diversidade, atividades, 
parcerias, dinamismo e visibilidade que têm caracterizado este evento.

 O novo projeto de monitorização da implementação da Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa  foi fundamental, ao permitir 
intervir  junto das  diversas  autoridades nacionais  para assegurar  um trabalho sistemático contra a  discriminação com base na orientação sexual  e  
identidade de género e alertar para importantes prioridades no plano político, para além de ter permitido uma plataforma mais alargada de comunicação 
com o Governo. A inclusão da categoria “identidade de género” no Código Penal, já em 2013, veio aliás ao encontro de uma destas prioridades.
O mesmo projeto permitiu ainda lançar as bases para, em conjugação com os Serviços oferecidos pela Associação, um novo projeto de um Observatório 
que sistematize e divulgue as denúncias que nos chegam, contribuindo também para a partilha desta informação com entidades nacionais e europeias.  
Aliás,  em 2012,  fomos  já  responsáveis  pela  divulgação  do primeiro  Inquérito  LGBT Europeu,  da  Agência  para  os  Direitos  Fundamentais  da União 
Europeia, que atingiu um número surpreendente de respostas de Portugal e cujos resultados serão divulgados em 2013.

 Ao longo do ano, alargámos, de resto, a nossa atuação na luta pelos  Direitos Humanos a nível europeu e internacional, nomeadamente através da 
representação de Portugal na EU Network da ILGA-Europe e de um associado na Direção da ILGA-Europe mas também na eleição de um membro para a  
Direção da recém-constituída NELFA. Vimos ainda aprovado um novo projeto europeu na área das famílias arco-íris, intitulado “being an lgbt parent as 
an experience of democracy and active citizenship”, em parceria com 4 organizações congéneres europeias.
Realçamos ainda, no plano nacional, a intervenção política e social no âmbito da parentalidade, incluindo, entre muitas iniciativas, a campanha “Como é 
a tua Família?” ou a preparação da ação popular contra o Estado, para assegurar a possibilidade de co-adoção em casais do mesmo sexo, marcando que 
é fundamental e urgente que a discriminação não incida sobre os direitos e sobre o bem-estar das nossas crianças e das suas famílias e que Portugal  
respeite a Constituição e os compromissos com os Direitos Humanos.

Destacamos, finalmente, as pessoas responsáveis pela solidez e abrangência da intervenção da ILGA Portugal: desde logo, o voluntariado que é sempre – e 
cada vez mais – inexcedível, mas também a equipa técnica da Associação cujo alargamento permitiu uma complementaridade e um espírito de equipa que 
se traduz numa cada vez maior dedicação e num trabalho de exceção, que continua, pelo direito à indiferença.
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O ano de 2012 foi mais um ano de consolidação e expansão da ILGA Portugal.
• Com financiamento do Programa Operacional  para  o  Potencial  Humano do Quadro  de Referência 

Estratégico Nacional, foram desenvolvidos os projetos «Centro LGBT» e «Porto Arco-Íris», que tiveram 
início em 2011 e prosseguirão até ao final de 2013. No âmbito destes Projetos, para além de continuar  
a potenciar o Centro LGBT e os seus serviços, tornou-se possível replicar no Porto várias atividades do 
Centro  LGBT  e  iniciar  um  trabalho  sustentado  alargado  à  zona  norte  do  país.  O  investimento  no 
voluntariado, a criação de uma rede de parcerias, a dinamização de iniciativas culturais e cívicas e uma 
aposta na formação e na sensibilização são vetores comuns a ambos os projetos, que pretendem aliás 
assegurar objetivos expressos no Plano Nacional para a Igualdade 2011-2013 (como a colocação de 
livros  de  temática  LGBT  em  bibliotecas  municipais  e  escolares  ou  a  promoção  de  ações  de 
sensibilização para públicos-chave do setor público, como a Saúde, a Segurança ou a Educação). 
É de registar ainda o crescimento do Projeto  Arraial Pride: o evento emblemático da ILGA Portugal 
continou  a  contar  com  o  apoio  da  Câmara  Municipal  de  Lisboa e  da  EGEAC e  que  continuou  a 
beneficiar da aposta na profissionalização da coordenação da produção, reforçada com a contratação 
já em novembro de 2012 da Coordenadora de Produção do Arraial Pride 2013, que passou também a 
coordenar  a produção do projeto  Prémios Arco-Íris,  cuja  dimensão registou também um aumento 
significativo em 2012.
Foi  executada  a  parte  de  recolha  de  informação  e  construção  do  relatório  nacional  do  projeto 
“Monitoring  Implementation  of  the  Committee  of  Ministers'  Recommendation”  que  pretende 
assegurar o cumprimento das recomendações do Conselho da Europa no combate à discriminação das 
pessoas LGBT. Este projeto, que permitiu uma interação sistemática com o Governo português e uma 
recolha  de  informação  que  sustenta  reivindicações  da  ILGA  Portugal,  e  que  permitiu  também 
profissionalizar uma função na área jurídica e política, prosseguirá com uma componente de advocacia 
ao longo de 2013.
Foi concluído o projeto  “Tod@s somos precis@s”  financiado pela Comissão Europeia e coordenado 
pelo Instituto  Dinamarquês  dos  Direitos.  No âmbito  deste  projeto,  que aguarda apenas  a  fase  de 
disseminação de resultados, serão disponibilizados recursos de combate à homofobia e transfobia nas  
escolas a nível europeu para reforçar as experiências de combate à discriminação e ao bullying em 

Organização

• Manter o equilíbrio financeiro da Associação 
através da gestão dos Projetos existentes
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função da orientação sexual e identidade de género em meio escolar.
Foi concluído o projeto no âmbito da prevenção do VIH/SIDA e outras IST com o apoio da CNIVS, com 
a publicação do último material informativo. 

• Foi submetido e aprovado um novo projeto de âmbito europeu na área das famílias arco-íris, intitulado 
“being an lgbt  parent as an experience of democracy and active citizenship”,  em parceria com 4 
organizações congéneres europeias. Com financiamento do programa Grundtvig, foi já preparado o seu 
desenvolvimento ao longo do ano de 2013.
Em novembro, submetemos ainda e vimos aprovado o projeto “Documentation of homophobic and 
transphobic violence”, financiado pelo Human Rights Violations Documentation Fund da ILGA-Europe, 
que pretende recolher e quantificar informação sobre a discriminação em função da orientação sexual 
e da identidade de género e construir um Observatório da Discriminação, para obter números que 
permitam por um lado orientar o nosso trabalho político e social e, por outro, partilhar prioridades 
com instituições públicas, sendo que os resultados serão também uniformizados e partilhados a nível 
europeu.
Submetemos ainda projetos no âmbito da promoção dos direitos das pessoas trans e para ações de 
âmbito judicial  ao Human Rights Violations Documentation Fund da ILGA-Europe e ao FRIDA – the 
Young Feminist Fund, embora estes projetos não tenha sido aprovado para financiamento. Preparámos 
ainda uma nota conceptual sobre um projeto dedicado aos Direitos Humanos das pessoas LGBT em 
países  lusófonos  que  submetemos  para  financiamento,  aguardando  ainda  feedback  da  entidade 
financiadora.
Participámos ainda em reuniões preparatórias dos EEA Grants, a convite da Embaixada da Noruega e, 
subsequentemente, da Fundação Calouste Gulbenkian, enfatizando a necessidade de financiamento de 
projetos na área da orientação sexual e identidade de género.

• Enquanto  IPSS,  as  contas  da  Associação  continuam  sujeitas  à fiscalização  do  Centro  Regional  de 
Segurança Social de Lisboa, mantendo-se também o contrato de avença com um Técnico Oficial de 
Contas (a firma Lapa & Filhos Lda) para a realização da Contabilidade Geral da Associação.
O estatuto de IPSS permite potenciar o financiamento da Associação quer através da possibilidade de  
apresentar  a  despesa  em sede  de  IRS  (pessoas  singulares)  ou  de  IRC  (pessoas  coletivas)  quer  de 
consignar 0,5% do IRS liquidado.
A possibilidade de deduzir os donativos em sede de IRS ou IRC tem sido amplamente divulgada e tem 

• Identificar  novas  oportunidades  de 
submissão  de  Projetos  que  possam 
contribuir  para  a  sustentabilidade 
operacional e financeira da Associação 

• Divulgar  o  estatuto  de  IPSS  e  potenciar  a 
angariação de fundos 

3



permitido à  Associação receber  donativos  quer  em dinheiro quer  em espécie,  nomeadamente  em 
serviços essenciais para o adequado funcionamento da associação.
A possibilidade de consignar 0,5% do IRS liquidado para a Associação tem sido amplamente divulgada 
através  dos  emails  enviados,  do  sítio  da  Associação,  das  redes  sociais  e  do  folheto  “Recibo  de 
Farmácia”, tendo resultado numa fonte de financiamento relevante para o trabalho da Associação.

• Foi lançada a campanha ILGA-TE, tendo sido criada a imagem e divulgada durante as comemorações do 
Orgulho LGBT; o objetivo da campanha é a angariação de mais associad@s, voluntári@s e contributos, 
sendo que ao longo de 2013 continuará a ser trabalhada a questão específica de incentivos a nov@s 
associad@s. Foi iniciado o trabalho de sistematizar e atualizar vantagens de associad@s e parcerias, 
para que a campanha ILGA-TE possa ser potenciada em 2013. Foi ainda retomada uma campanha junto  
de tod@s @s associad@s para o pagamento de quotas por débito em conta.

• O voluntariado da Associação foi uma vez mais o motor do sucesso do trabalho da Associação ao longo 
do ano e foi potenciado uma vez mais pelo Projeto «Centro LGBT», que, para além de um investimento 
sistemático na  angariação,  acolhimento e formação inicial  e contínua de voluntári@s,  permitiu  a 
organização de duas formações gerais em Lisboa (para um total de 32 voluntári@s) que contribuiram 
para a  consolidação dos serviços e projetos que a Associação desenvolve.  São ainda de realçar  as 
formações de voluntári@s para a Linha LGBT (com um total de 33 participantes), que permitiram a 
manutenção  e  reforço  deste  Serviço  com  uma  garantia  de  qualidade  e  de  energia  renovada. 
Enfatizamos ainda o crescimento e o trabalho de acolhimento do voluntariado no Porto, acompanhado 
pelo Coordenador do Projeto Porto Arco-Íris, e que contou também com uma formação geral (para 18 
voluntári@s) no ano de 2012.

• 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,  bem como pelo novo 
evento anual Dia d@ Voluntári@ permitiram uma maior comunicação entre todas as pessoas e grupos 
que compõem a Associação. Também a presença da Associação nas redes sociais teve um importante  
contributo para potenciar esta comunicação.

• O trabalho da Coordenadora do Centro LGBT, complementado pelo trabalho do Coordenador do Porto 
Arco-Íris,  garantiu  uma  articulação entre  voluntári@s e  associad@s,  motivando o envolvimento e 
participação nos Projetos da Associação e adequando os níveis de intervenção às disponibilidades e 
interesses  de  cada pessoa.  2012 provou  a  sustentabilidade  do crescimento e  da  diversificação  do 
voluntariado da Associação. É de realçar ainda o acolhimento de estágios e de voluntariado europeu, 
que contribuíram para o trabalho do Centro LGBT, entre outros.

• Realizar  uma  campanha  de  nov@s 
associad@s  para  alargar  o  apoio  da 
Associação e garantir financiamento de base 
para a mesma

• Simplificar  o  processo  de  pagamento  de 
quotas e a comunicação com associad@s

• Prosseguir  o  estabelecimento  de  parcerias 
bem  como  a  organização  e  reforço  de 
vantagens de associad@s 

• Continuar  a  apostar  na  angariação, 
formação e organização do voluntariado da 
Associação 

• Dinamizar  atividades  que  garantam  maior 
comunicação  entre  e  intra  associad@s, 
grupos  de  interesse,  grupos  de  trabalho  e 
órgãos sociais 

• Trabalhar no sentido de garantir uma maior 
abertura e uma maior flexibilidade de níveis 
de  intervenção  para  incentivar  um  maior 
envolvimento de associad@s e voluntári@s 
nos Projetos da Associação 

4



• A  Direção  assegurou  a  orientação  e  integração  do  staff da  Associação  que  tem  conhecido  um 
crescimento sustentado, sendo agora composto por 6 elementos. Passaram a integrar a equipa da ILGA 
Portugal Cristina Pereira, na coordenação da produção do Arraial Pride e dos Prémios Arco-Íris, bem 
como Marta Ramos, na implementação do projeto relativo ao Conselho da Europa e, de forma geral, na 
condução de atividades na área da intervenção política e de relações institucionais a nível nacional e 
internacional. 

• 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 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. 

• Em 2012 mantivemos a solidez que tem caracterizado o trabalho da associação com os media, ainda 
que o espaço mediático para questões relacionadas com a igualdade tenha sido limitado pelo contexto 
económico e social: emitimos comunicados de imprensa com repercussão adequada, respondemos aos 
desafios e convites para debates e entrevistas, tivemos diversas intervenções televisivas em edições 
noticiosas, entrevistas e debates em canais generalistas e de notícias relacionadas com o Arraial Pride, 
questões no âmbito da parentalidade ou da lei da identidade de género (SIC Notícias, TVI24, RTP, SIC, 
TVI, SIC Radical – ‘E agora para uma coisa completamente diferente’ e ‘Curto Circuito’, SIC Mulher –  
‘100 tabus’, Porto Canal – ‘Domínio Público’, canal Q – ‘Inferno’ e ‘A costeleta de Adão’) e participações 
em programas de entretenimento (como o ‘5 para a meia-noite’ – RTP ou o ‘Querida Júlia’ – SIC), com 
uma diversidade temática assinalável, bem como intervenções inovadoras como a utilização do direito 
de  resposta  na  Rádio  Renascença,  a  publicação  de  um  artigo  de  opinião  na  revista  Cais  ou  a 
colaboração com o guia lésbico publicado na revista Happy. A nível  internacional, a repercussão do 
trabalho da ILGA Portugal foi noticiada nas rádios SBS (australiana) e Q102 (irlandesa), bem como no 
EU Observer, no Nouvel Observateur ou no Irish Times.

• De salientar ainda a repercussão mediática de iniciativas relacionadas com o projeto Porto Arco-Íris,  
incluindo a Feira do Livro LGBT do Porto, que permitiram também uma maior penetração nos meios de 
comunicação social da zona Norte do país. A intervenção da Associação foi de resto noticiada numa 
grande diversidade de meios de comunicação social (RTP, SIC, TVI, SIC Notícias, TVI24, Porto Canal, Q, 
TV Net, SIC Radical, SIC Mulher, Lusa TV, Antena 1, Antena 3, TSF, Rádio Renascença, Público (incluindo 
P3), Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã, i, Destak, Sol, Visão, Time Out - Lisboa,  
Time Out – Porto, Happy, LuxWoman, Lux, Lusa, Agenda Cultural, dezanove, Quir, Media Capital, Diário 

• Orientar,  acompanhar,  gerir  e  motivar  o 
staff da Associação

• Analisar  a  atual  estrutura  do  staff da 
Associação  e,  em  função  dos  esforços  de 
angariação  de  fundos,  ponderar  a 
profissionalização de mais funções-chave

• Coordenar a comunicação externa e interna 
da  Associação,  promover  respostas  às 
solicitações  e  consolidar  relações  com  os 
media

• Prosseguir  o  esforço  de  harmonização  da 
imagem da Associação, dos seus Projetos e 
Grupos de Interesse e de Trabalho
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Digital, iol. 
• A página do Facebook da ILGA Portugal começou 2012 com 2496  seguidor@s e terminou com 3551, 

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 1948 fãs no final do ano) e a do Arraial Pride (com 2891 seguidor@s 
no último dia de 2012) - 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  ou  ponto  de 
distribuição para os vários subsites específicos. Por implementar continuam o Guia LGBT de serviços e 
comércio; e um melhor sistema (automático e autónomo) de subscrição de mailing list, bem como de 
interação com as redes sociais.

• Potenciar  o  site  da  Associação  (www.ilga-
portugal.pt), subsites temáticos e a presença 
nas redes sociais

Intervenção Política

O GIP em parceria com a Direção continuou a marcar a agenda política, sendo de realçar o trabalho na 
área da parentalidade, a monitorização da implementação da Recomendação do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa, as audiências com diversas entidades públicas e, nomeadamente, governamentais, 
a monitorização da correta aplicação da Lei da Identidade de Género em embaixadas e consulados de 
Portugal no estrangeiro e a atividade a nível internacional.

• O GIP, em conjunto com a Direção acompanhou a situação política nacional e internacional,  tendo 
intervindo na agenda política a vários níveis:

• No âmbito da  parentalidade, e em colaboração estreita com o grupo Famílias Arco-Íris, continuou a 
alertar sistematicamente para a necessidade de rever a legislação no sentido da eliminação da atual  
discriminação no acesso à procriação medicamente assistida e à adoção e enfatizando a existência de 
várias famílias com crianças no nosso país e a necessidade urgente do seu reconhecimento legal. 

• Na sequência do agendamento de projetos-lei do Bloco de Esquerda e de um grupo de deputad@s do 
Partido  Socialista  no  âmbito  da  procriação  medicamente  assistida,  a  ILGA  Portugal  reuniu  com 
proponentes,  partilhando  as  suas  reivindicações  e  a  fundamentação  das  mesmas  e  sugerindo 
propostas de redação em consonância com as mesmas (quer no âmbito da PMA, quer no âmbito da 
co-parentalidade). É de assinalar que, na sequência da tomada de posição da ILGA Portugal face ao  

Intervenção Política

Pretendemos continuar a promover a igualdade 
de tratamento d@s LGBT na sociedade e na lei, 
nomeadamente através da promoção do fim da 
discriminação  das  pessoas  LGBT  em  todas  as 
questões  relativas  à  parentalidade,  bem como 
através  da  promoção da consciencialização  de 
decisores/as políticos/as face à necessidade de 
políticas  ativas  de  luta  contra  a  discriminação 
com base na orientação sexual e na identidade 
de  género  na  sociedade,  que  deverá  ser  uma 
preocupação transversal aos diversos setores de 
intervenção  pública.  Face  a  estas  linhas 
orientadoras,  prevêem-se  as  seguintes 
atividades:

• Acompanhar  a  situação  política  nacional  e 
internacional  e  intervir  na  agenda  política 

6



projeto do Bloco de Esquerda, o partido procedeu a uma revisão do mesmo mencionando de resto o 
contributo da ILGA Portugal na exposição de motivos do novo projeto.
Mobilizámos  organizações  parceiras (AMPLOS  -  Associação  de  Mães  e  Pais  pela  Liberdade  de 
Orientação Sexual, APF - Associação para o Planeamento da Família, rede ex aequo - associação de 
jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes e UMAR - União de Mulheres Alternativa 
e Resposta para uma carta aberta a deputadas e deputados marcando a importância desta questão e a 
necessidade de eliminar a discriminação na lei.
Emitimos  comunicados de imprensa com repercussão mediática, inicialmente com a pergunta “Será 
legítimo usar o poder repressivo do Estado para veicular preconceitos?” e, após a rejeição da igualdade 
a que assistimos no Parlamento (que aprovou, no entanto, a introdução da possibilidade de gestação 
de substituição para casais de sexo diferente), com a conclusão “Úteros de lésbicas só poderão ser 
utilizados para projetos parentais de casais heterossexuais”.
Continuámos a marcar nos media a violência da discriminação na legislação sobre PMA comentando e  
divulgando o  parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida que veio condenar o 
facto de a lei excluir e punir o acesso a técnicas de PMA a várias pessoas.

• Também na sequência do agendamento de projetos de lei sobre a adoção por casais do mesmo sexo 
da  autoria  do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista  “Os  Verdes”,  enviámos  à  Assembleia  da 
República uma petição para a defesa dos Direitos da Criança e da Constituição, frisando a necessidade 
de reconhecer legalmente as famílias já existentes. Na sequência de uma audiência parlamentar com o 
PCP, e dada a posição contrária assumida em bloco pela bancada parlamentar, dirigimos um pedido de 
audiência à Direção do mesmo partido, que foi recusada. 
Para  além  de  reações  nos  media  e  da  participação  em  debates  televisivos  sobre  esta  questão, 
produzimos ainda um comunicado de imprensa que conclui que “o Parlamento adota a discriminação”.

• Na  sequência  de  uma  decisão  do  Tribunal  de  Famílias  e  Menores  do  Barreiro,  que  atribuiu 
responsabilidades parentais a um casal do mesmo sexo, produzimos um comunicado de imprensa e 
congratulámo-nos nos media por este exemplo de justiça que pretendemos ver alargado a todas as 
famílias compostas por casais do mesmo sexo com crianças, alertando uma vez mais para a urgência da 
aprovação  da  co-adoção  em  casais  do  mesmo  sexo.  Nesse  sentido,  inquirimos  o  IRN  sobre  a 
possibilidade de  registo de ambas as mães ou ambos os pais em diversas situações de que temos 
conhecimento, preparando uma ação popular contra o Estado português, que veio a ser entregue em 
2013 (reunindo famílias que pudessem testemunhar a precariedade da sua situação e argumentos 
constitucionais e no âmbito dos Direitos Humanos que sustentassem a ação). 

• Ao longo deste processo e durante o ano, investimos na visibilidade de famílias arco-íris nos media e 

em  questões  relevantes  para  @s  LGBT, 
incluindo o igual  reconhecimento legal  das 
relações  e  projetos  familiares  das  pessoas 
LGBT;  promover  a  publicação e  divulgação 
das atas da Conferência “Famílias no Plural” 
e  conciliar  com  o  grupo  Famílias  Arco-Íris 
estratégias e campanhas nesta área
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em atividades como o Arraialito,  ou o ciclo de cinema “We are family” no Porto,  ou ainda com o 
lançamento da iniciativa “Um conto arco-íris” ou do vídeo “Onde há amor, há heróis”, para além de 
instrumentos de sensibilização como a  campanha “Como é a tua família?”, mais uma vez elaborado 
em parceria com diversas associações (AMPLOS; APF; rede ex aequo; UMAR) e que contou ainda com o 
apoio na divulgação da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional.

• Em  colaboração  com  o  grupo  Famílias  Arco-Íris,  foram  também  traduzidos  e  editados  os 
textos/comunicações da Conferência «Famílias no Plural: alargar o conceito, largar o preconceito», 
organizada em parceria com o CRIA – Centro em Rede de Investigação em Antropologia, cujo livro de 
atas está previsto para os primeiros meses de 2013 (numa edição inicialmente prevista para a editora  
Estampa, mas que prosseguirá a coleção Fora do Armário, ainda que numa edição da ILGA Portugal).

• Para além das audiências parlamentares, já mencionadas, o nosso trabalho em 2012 junto do Governo 
foi reforçado com o projeto que pretende monitorizar a implementação da Recomendação (2010)5 
do Conselho da Europa. 
No âmbito deste projeto, foram enviadas 13 cartas para os seguintes ministérios e demais entidades: 
Ministério  da  Administração  Interna;  Ministério  da  Agricultura,  do  Mar,  do  Ambiente  e  do 
Ordenamento  do  Território;  Ministério  da  Defesa  Nacional;  Ministério  da  Economia  e  Emprego; 
Ministério  da  Educação  e  Ciência;  Ministério  da  Justiça;  Ministério  da  Saúde;  Ministério  da 
Solidariedade e da Segurança Social; Entidade Reguladora para a Comunicação Social; Provedoria de 
Justiça; Secretário de Estado Adjunto do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares; Secretária de 
Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade; e Secretário de Estado do Desporto e Juventude. 
Estas cartas  foram enviadas  com o propósito de recolha de informação oficial  para o relatório  de 
implementação  nacional,  cada  carta  apenas  continha  conteúdo  diretamente  atinente  à  tutela  em 
questão. Infelizmente, e apesar dos contactos insistentes para as diversas entidades,  foram apenas 
obtidas 6 respostas: da ERC; do Ministério da Defesa Nacional; do Ministério da Justiça; da Provedoria 
de Justiça; do Secretário de Estado Adjunto do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e da 
Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade.
Ainda no âmbito deste projeto, a ILGA Portugal teve a oportunidade de  reunir com o Secretário de 
Estado da Administração  Interna,  com a  Ministra  da Justiça  e  com o Gabinete  do Secretário  de 
Estado Adjunto do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Em cada uma destas reuniões foi 
possível abordar várias outras questões de interesse, de entre as quais se destaca a necessidade de  
formação  adequada  d@s  vári@s  técnic@s  e  a  necessidade  de  políticas  públicas  especificas  nas 
respetivas áreas. 

• Manter  e  desenvolver  contactos  com  os 
partidos  políticos,  grupos  parlamentares  e 
com  o  Governo,  nomeadamente  com  a 
Secretaria  de  Estado  dos  Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade, enfatizando a 
necessidade de transversalidade na política 
de  combate  à  discriminação  com  base  na 
orientação sexual e na identidade de género 
e assegurando o cumprimento dos objetivos 
traçados no Plano Nacional para a Igualdade 
2011/2013
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• Da reunião com a Ministra da Justiça, e por iniciativa da própria, foi lançado o desafio de celebração de 
protocolo com o Ministério da Justiça de forma a formalizar estas necessidades e a efetivar uma ação 
contínua de trabalho mútuo e de instauração de boas práticas. A proposta de protocolo foi enviada já  
em 2013.

• Ainda  no  âmbito  desta  Recomendação,  a  ILGA  Portugal  enviou  cartas  ao  Ministro  dos  Negócios 
Estrangeiros e à Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade para incentivar o 
Estado  Português  a  responder  oficialmente ao  relatório  de  implementação  da  Recomendação  do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa.

• A ILGA Portugal continuou a integrar e participar das reuniões da Comissão Nacional para os Direitos 
Humanos com a Sociedade Civil, a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo submetido 
uma proposta (não selecionada) de intervenção sobre “Igualdade de Género e Pessoas LGBT” para a  
Reunião da Comissão Nacional de Direitos Humanos com a Sociedade Civil Portuguesa a decorrer em 
2013. 

• Pela primeira vez, a ILGA Portugal reuniu com o ACIDI para discussão da necessidade de trabalhar a 
temática LGBT junto da comunidade migrante. Desta reunião saíram as intenções de criação de uma 
brochura  conjunta sobre  direitos  e  serviços  para  pessoas  LGBT  migrantes  em  Portugal  a  estar 
disponível  em  diversas  línguas;  ações  de  formação  conjuntas;  e,  a  sinergia  entre  a  Linha  SOS 
Imigrante e a Linha LGBT;

•

• Em audiência com a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, pudemos uma 
vez mais enfatizar  a necessidade de transversalizar a preocupação com a discriminação com base na 
orientação sexual e identidade de género, já constante do Plano Nacional para a Igualdade 2011-2013, 
bem como os projetos que a ILGA Portugal conduz e que concretizam medidas preconizadas no PNI. 

• Participámos nas  reuniões do  Conselho Consultivo  da Comissão para a  Cidadania  e Igualdade de 
Género (CIG),  vincando sempre a necessidade de mainstreaming da igualdade a nível  das políticas 
públicas  –  para  além  de  questões  relacionadas  com  a  parentalidade  e  o  acesso  à  procriação 
medicamente  assistida,  integradas  na  Convenção  para  a  Eliminação  de  todas  as  formas  de 
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), no âmbito de uma reunião extraordinária com uma expert 
das  Nações Unidas.  Manteve-se também a divulgação do trabalho da ILGA Portugal  na publicação 
Notícias da CIG.

• A  interação  com  a  CIG  estendeu-se  também  aos  Projetos  “Centro  LGBT” e  “Porto  Arco-Íris”, 

• Acompanhar  e  monitorizar  o  trabalho  da 
Comissão para  a  Cidadania  e Igualdade de 
Género, continuando a promover a inclusão 
nesse  trabalho  da  luta  contra  a 
discriminação  em  função  da  orientação 
sexual e da identidade de género; procurar 
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financiados pelo POPH-QREN, sendo a CIG a entidade intermediária em Portugal. 
• A ILGA Portugal  reuniu  também  com  a  Presidente  da  Comissão  para  a  Cidadania  e  Igualdade  de 

Género, em conjunto com representantes do Instituto Dinamarquês para os Direitos Humanos para 
assegurar uma parceria e o apoio ao projeto “Tod@s somos precis@s”, de forma a assegurar a sua 
sustentabilidade,  tendo  ainda  alertado  para  a  necessidade  de  protocolar  a  partilha  de  recursos,  
serviços e ações de formação com a CIG.

• participou,  a  convite da  Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género  (CIG),  na Conferência 
Internacional 'Combate a todas as formas de violência contra as mulheres' , no painel dedicado ao 
tema "O papel das organizações da sociedade civil no combate à Violência de Género - Boas-práticas",  
partilhando o trabalho realizado na área da violência.

• No dia 17 de maio,  Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e Transfobia, a ILGA Portugal esteve 
também presente na Conferência "O bullying enquanto manifestação de homofobia no meio escolar" , 
organizada pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e pela Direção Geral da Educação  
na Escola Secundária Pedro Nunes, um evento que contou com intervenções de professoras que têm 
trabalhado no projeto “Tod@s somos precis@s”, que a ILGA Portugal dinamiza em Portugal, numa 
parceria com o Instituto Dinamarquês para os Direitos Humanos e com congéneres europeias.

• Para além desta iniciativa, a ILGA Portugal dinamizou várias iniciativas para assinalar o Dia Mundial de 
Luta Contra a Homofobia e Transfobia:
- estabeleceu uma parceria com a AMPLOS, também com o apoio da rede ex aequo, no lançamento do 
livro “Saber ao Certo”, no CES-Lisboa, com apresentação de Daniel Sampaio e na presença de Albert 
Arcaróns  (Presidente  da  Associación  Familias  por  la  Diversidad  Sexual)  -  e  de  pais  da  AMPGIL-
Catalunha;
-  no  âmbito  do  projeto  Porto  Arco-Íris,  a  Faculdade  de  Psicologia  e  Ciências  da  Educação  da 
Universidade do Porto acolheu a Conferência "Direitos Humanos das Pessoas LGBT: de Yogyakarta ao 
Porto”, que, com a participação de intervenientes de vários setores sociais, académicos e políticos,  
pretendeu divulgar em Portugal os Princípios de Yogyakarta, que concretizam a aplicação dos Direitos  
Humanos às pessoas LGBT, bem como debater a forma de os operacionalizar também a nível local, 
especificamente  na  cidade  do  Porto.  A  Conferência  decorreu  na  sequência  da  inauguração  da 
Exposição "Berlin - Yogyakarta" promovida pela organização polaca Kampania Przeciw Homofobii e 
que versa sobre o processo que conduziu à Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos Princípios 
de Yogyakarta, traçando em simultâneo um retrato histórico da situação das pessoas LGBT na Europa 
desde finais do século XIX até à atualidade.
- o Centro LGBT recebeu o lançamento do livro “Dia C – casamento entre pessoas do mesmo sexo”:  o 

protocolar  com  a  CIG  uma  colaboração 
neste  sentido;  influenciar  a  política  de 
igualdade  e  o  cumprimento  do  Plano 
Nacional  para  a  Igualdade  2011/2013 
através  da  participação  no  Conselho 
Consultivo da CIG

• Promover  e  dinamizar  atividades  que 
comemorem o Dia Mundial de Luta Contra a 
Homofobia e Transfobia
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primeiro livro da coleção "Fora do Armário" da Editorial Estampa, com textos de Fernanda Câncio, 
Helena Pinto, Heloísa Apolónia, Isabel Fiadeiro Advirta, Isabel Moreira, Margarida Lima de Faria, Miguel 
Vale de Almeida e Paulo Côrte-Real e ilustrações de Vasco Araújo – e que foi apresentado por Rui  
Tavares.
- o piquenique do grupo Famílias Arco-Íris no Jardim José Gomes Ferreira, com o apoio da Plinc!
- a  tertúlia do GRIT “Políticas Trans: Qual o Futuro?” com Carla Antonelli, ativista trans espanhola e 
deputada pelo PSOE.

• O GIP e a Direção apoiaram as  comemorações do 28 de junho,  vincando a mensagem política do 
Arraial Pride com ênfase nas questões da parentalidade e garantindo a visibilidade e audibilidade da 
mensagem da ILGA Portugal na Marcha do Orgulho LGBT em Lisboa e também na Marcha do Orgulho 
LGBT do Porto.

• O GIP e a Direção continuaram a promover a atribuição dos Prémios Arco-Íris em reconhecimento de 
contributos  de  figuras  públicas  no  combate  à  discriminação  com  base  na  orientação  sexual  e  na 
identidade de género, com cada vez maior participação e repercussão, numa iniciativa que enfatiza 
exemplos  positivos  e  que  é  acarinhada  por  cada  vez  mais  pessoas.  Os  Prémios  Arco-Íris  2011 
decorreram em janeiro de 2012, para assinalar o segundo aniversário da aprovação parlamentar da 
igualdade no acesso ao casamento, numa cerimónia que encheu a sala do Cinema São Jorge e que 
contou com a participação de Ricardo Araújo Pereira, dos Clã e dos The Gift. A preparação da cerimónia 
dos Prémios Arco-Íris 2012 foi feita com uma aposta na profissionalização da coordenação de produção 
do evento,  que ocorreu  em janeiro  de 2013.  A  seleção  de premiad@s (realizada  ainda em 2012) 
continuou a dar visibilidade a prioridades políticas da Associação e às especificidades de cada uma das 
letras LGBT.

• Tendo sido iniciado o trabalho de recolha de casos de discriminação com base na orientação sexual e 
identidade de género, e tendo sido identificada a complexidade desta recolha e a necessidade de mais 
recursos  no  sentido  de  a  tornar  eficaz,  foi  submetido  e  aprovado  o  projeto  “Documentation  of 
homophobic and transphobic violence”, financiado pelo Human Rights Violations Documentation Fund 
da ILGA-Europe. Este projeto, que pretende recolher e quantificar informação sobre a discriminação 
em  função  da  orientação  sexual  e  da  identidade  de  género  e  construir  um  Observatório  da 
Discriminação, permitirá obter números que permitam por um lado orientar o nosso trabalho político 
e social e, por outro, partilhar prioridades com instituições públicas, sendo que os resultados serão 

• Estabelecer  linhas  de  orientação  para  a 
organização  das  (e  participação  nas) 
comemorações do Orgulho:  Arraial  Pride e 
Marcha do Orgulho LGBT

• Atribuir e divulgar os Prémios Arco-Íris 2011

• Criar  um  Observatório  para  sistematizar 
queixas de discriminação recolhidas a partir 
dos  diversos  serviços,  contribuindo  em 
simultâneo  para  reportar  situações  de 
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também uniformizados e partilhados a nível europeu.
• Foram,  no entanto,  identificadas  desde já  medidas  para  resolver  situações  de incumprimento das 

recomendações do Comité de Ministros do Conselho da Europa que tivemos oportunidade de partilhar  
com decisoras/es políticas/os ao longo do ano de 2012, e que vêm de encontro a prioridades que a  
ILGA Portugal tinha já apontado anteriormente:
-  a  criação  de  uma  lei  anti-discriminação  inclusiva  e  transversal,  que  abranja  explicitamente  as 
categorias 'orientação sexual' e 'identidade de género',  e que cubra áreas como o acesso a bens e 
serviços,  à  educação,  à  saúde  e  à  proteção  social  e  estabeleça  mecanismos  claros  de  punição  e 
compensação; e, à semelhança da alteração que a Assembleia da República introduziu no Código Penal 
em janeiro  de  2013  e  que  era  há  muito  reivindicada  pela  ILGA Portugal,  a inclusão  da  categoria 
'identidade de género' no artigo 13º da Constituição, bem como na legislação anti-discriminação no 
âmbito do  Trabalho.  Esta última reivindicação foi, de resto, reforçada ao longo do ano de diversas 
formas, incluindo a publicação “Somos pessoas transexuais e temos direitos” ou o comunicado relativo 
ao 6.º aniversário da morte de Gisberta Salce Júnior.
- a atribuição de um mandato expresso na letra da lei no sentido de garantir autoridades públicas que 
lidem com questões de discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género  e que 
garantam  políticas específicas de combate a estas formas de discriminação no setor público e que 
encorajem medidas semelhantes no setor privado, sendo que a ILGA Portugal continuou o trabalho no 
sentido de garantir que a CIG cumpre essa missão;
-  a  garantia  e  a  exigência  de  formação  anti-discriminação com  base  na  orientação  sexual  e  na 
identidade de género nas diversas  áreas da administração pública, incluindo a educação, a saúde, a 
segurança, a justiça, entre outras, tendo a ILGA Portugal desenvolvido parcialmente esse trabalho nos 
projetos Centro LGBT e Porto Arco-Íris;
- a recolha de informação sobre a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de 
género,  nomeadamente com uma alteração do registo de queixas que permita a recolha de dados  
oficiais sobre crimes de ódio, sendo que a ILGA Portugal pretende contribuir para este processo com o 
Observatório da Discriminação. 

• Na  sequência  do  projeto  “Identificar  e  Combater  os  Crimes  de  Ódio  contra  as  Pessoas  LGBT”, 
continuámos a enfatizar a necessidade de recolha de dados na área da violência, tendo submetido o 
relatório de crimes de ódio contra pessoas LGBT referente a casos ocorridos em 2011 à ILGA-Europa 
para posterior submissão conjunta à OSCE. Entre casos que chegaram aos serviços da ILGA Portugal e 

incumprimento  das  recomendações  do 
Conselho  de  Ministros  do  Conselho  da 
Europa  e  para  divulgar  no  plano  nacional 
prioridades no combate à discriminação com 
base na orientação sexual  e  identidade de 
género
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monitorização de media, o relatório de 2011 referia a ocorrência de 9 crimes de ódio em Portugal;
• Interviemos também junto da Polícia de Segurança Pública de Carcavelos, na sequência de denúncias 

de crimes de ódio que não teriam conduzido às ações preventivas adequadas por parte da PSP e, 
subsequentemente, interviemos junto da Polícia Judiciária no sentido de contribuir para a investigação 
destes crimes.

• Continuámos  a divulgação  e  distribuição dos folhetos “Vamos  parar  os  crimes  de  ódio  contra  as 
pessoas LGBT – Orientações para a polícia” e  “Vamos parar os crimes de ódio contra as pessoas LGBT – 
Quebre o silêncio”, dirigidos a agentes das forças de segurança e a pessoas LGBT, respetivamente, bem 
como do Manual sobre Crimes de Ódio, que distribuimos pelas diversas forças de segurança.

• Participámos, a convite da CIG, na Conferência Internacional 'Combate a todas as formas de violência  
contra as mulheres'  no painel  dedicado ao tema "O papel  das organizações da sociedade civil  no 
combate à Violência de Género - Boas-práticas"

• Participámos no  Seminário “O Atendimento Especializado às Vítimas de Violência Doméstica” que 
decorreu no âmbito das Jornadas contra a Violência Doméstica, iniciativa da CIG, e que decorreu no  
Instituto Superior  de Ciências  Policiais  e Segurança Interna.  Estavam presentes representantes  de 
todas as forças de segurança pelo que foi possível questionar sobre dados de crimes de ódio contra as 
pessoas LGBT e sobre políticas e procedimentos internos para vítimas de violência entre casais  de 
pessoas do mesmo sexo, reiterando a necessidade de encontrar uma solução para a inexistência de 
habitação de emergência para pessoas LGBT; 

• Participámos numa  reunião organizada pelo Deputado Mendes Bota com algumas organizações da 
sociedade civil para a constituição de um  grupo de trabalho sobre questões de violência contra as 
mulheres e de violência doméstica e para a divulgação e lobby junto das autoridades competentes no 
sentido da ratificação da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência 
contra as Mulheres e a Violência Doméstica; 

• Integrámos  um  novo  projeto  de  combate  à  violência  doméstica  e  ao  tráfico  de  seres  humanos 
potenciado  pela  UMAR  e  em  parceria  com  a  AMUCIP,  a  Associação  Solidariedade  Imigrante,  a 
Câmara Municipal de Odivelas e Casa do Brasil. Este projeto é financiado através da tipologia 9.7.7 do 
POPH/QREN e tem como objetivos a formação de técnic@s de serviços como saúde, educação e forças 
de segurança e a elaboração de um manual de procedimentos para lidar com as especificidades das 
situações de violência doméstica e tráfico de seres humanos.

• Enviámos cartas à Ministra da Justiça e ao Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares  
sobre as negociações da proposta de diretiva europeia que estabelece normas mínimas relativas aos 
direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, com o propósito de assegurar a inclusão 

• Na  sequência  do  projeto  “Identificar  e 
Combater  os  Crimes  de  Ódio  Contras  as 
Pessoas  LGBT”,  prosseguir  a  colaboração 
entre a Associação e as forças e serviços de 
segurança através de um grupo de trabalho 
e  divulgando  os  materiais  do  projeto  para 
reforçar  a  confiança  da  população  LGBT 
nestes serviços e para prevenir a violência e 
os crimes de ódio contra as pessoas LGBT.
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da  perspetiva  de  género  e  da  especificidade  dos  crimes  cometidos  contra  pessoas  LGBT  e  das  
necessidades das vítimas destes crimes; 

• Na  sequência  do  protocolo  com  o  GRAL  -  Gabinete  para  a  Resolução  Alternativa  de  Litígios  do 
Ministério da Justiça, organismo que entretanto foi extinto, reforçámos junto da Ministra da Justiça a 
necessidade de garantir sensibilização de agentes da área da Justiça, tendo sido proposto pela Ministra 
a elaboração de um protocolo de colaboração subsequentemente enviado.

• Interviemos de forma mais abrangente no âmbito da saúde, tentando dar resposta à necessidade de 
garantir formação adequada por parte de profissionais desta área. Destacamos a ação de formação “A 
Saúde e as pessoas LGBT: identificar a discriminação, promover a igualdade”, dirigida a profissionais 
de saúde (enfermeiras/os, psicólogas/os e médicas/os de família e assistentes sociais) de Centros de 
Saúde, que decorreu a 12 setembro, no Centro de Saúde de Sete Rios em Lisboa, com a participação 
de 10 formandas/os (7 mulheres e 3 homens), bem como a  ação de formação “Saúde e as pessoas 
LGBT”, para 9 elementos da equipa de Unidade de Cuidados à Comunidade do Centro de Saúde de 
Soares dos Reis (Vila Nova de Gaia). Ainda neste âmbito, é de realçar a colaboração com a Faculdade 
de Medicina  de Lisboa (Hospital  de Santa  Maria),  numa  aula  de sensibilização para  a  questão da 
discriminação das pessoas LGBT no âmbito da saúde.
Finalmente, na área social, destacamos a ação de formação “Ação Social e as pessoas LGBT”, para 10 
técnicas/os da Rede Social do concelho de Valongo

• No âmbito da educação, desenvolvemos o projeto “Tod@s somos precis@s”, que pretende contribuir 
para eliminar a discriminação, homofobia e transfobia nas escolas da UE. Financiado pela Comissão 
Europeia, o projeto foi gerido pelo Instituto Dinamarquês para os Direitos Humanos (DIHR) e conduzido 
em cooperação com dez ONG parceiras na UE. O projeto trabalhou com três públicos-alvo, tendo sido 
preparado um website com recursos para cada público: ONG LGBT e outras organizações da sociedade 
civil interessadas; professoras/es; e jovens. 
No âmbito deste projeto,  foi  estabelecida uma parceria com professoras das  Escolas Gil  Vicente e 
Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa. Na sequência de uma ação de formação em Copenhaga, 
também com a participação da ILGA Portugal, estas professoras colaboraram com o projeto, através da 
aplicação e teste de recursos nas respetivas turmas. Os materiais do projeto, que foram revistos e 
finalizados também de acordo com as recomendações destas professoras, serão disponibilizados em 
2013.
Os  resultados  deste  projeto  foram  também  partilhados  na  Conferência  "O  bullying  enquanto 
manifestação  de  homofobia  no  meio  escolar",  organizada  pela  Comissão  para  a  Cidadania  e  a 
Igualdade de Género e pela Direção Geral  da Educação,  que decorreu na Escola Secundária Pedro 

• Assegurar  a  manutenção  de  colaboração 
com  a  justiça,  dando  seguimento  ao 
protocolo  com  o  GRAL  no  sentido  de 
redirecionar  queixas  para  a  resolução 
alternativa  de  litígios  e  de  oferecer 
formação a profissionais desta área

• Procurar estruturar uma intervenção na área 
da  saúde  e  na  área  social,  promovendo  a 
sensibilização de profissionais desta área 

• Contribuir para o Projeto europeu «Fighting  
against  Homophobia  in  Schools»,  em 
parceria  com o Danish  Institute  of  Human 
Rights,  para  reforçar  as  experiências  de 
combate  à  discriminação e  ao  bullying em 
meio escolar.
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Nunes e que assinalou o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e a Transfobia.
De realçar ainda a visita de representantes do DIHR e reuniões de avaliação com as professoras, para 
além  de  uma  reunião  com  a  Comissão  para  a  Cidadania  e  Igualdade  de  Género no  sentido  de 
assegurar a divulgação dos resultados do projeto e, logo, a sua sustentabilidade.
A ILGA Portugal  participou ainda na  avaliação  deste projeto, a cargo da ILGA-Europe,  aquando da 
Conferência da ILGA-Europe em Dublin.

 
• É de assinalar o sucesso da campanha “Como é a tua família?”, cujo poster (em diversos formatos) foi 

distribuído por várias escolas e centros de saúde do país; salientamos ainda a publicação do folheto  
“Somos Pessoas Transexuais  e Temos Direitos”,  no âmbito do projeto Centro LGBT, bem como da 
brochura  “Claro  como  água”,  no  âmbito  do  projeto  de  Prevenção  do  VIH/sida.  No  âmbito  das 
publicações, foi preparado o livro de atas da Conferência “Famílias no Plural”, bem como o Relatório 
sobre  a  implementação  da  Recomendação  Rec(2010)5  do  Comité  de  Ministros  do  Conselho  da 
Europa – e foi ainda lançado o concurso “Um conto arco-íris”, tendente à publicação de um novo livro 
infantil no ano de 2013. Também no âmbito da literatura infantil, é de referir a publicação do livro  
“Luanda, Lua”, de Marta Morgado, com o apoio do grupo Famílias Arco-Íris e que é prefaciado pelo 
Presidente da ILGA Portugal e que foi também divulgado na Feira do Livro LGBT.
Foi publicado pela Estampa em 2012 o livro “Dia C – Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo”, no 
âmbito da coleção Fora do Armário. Este livro, organizado pelo Presidente da ILGA Portugal  e que  
conta também com um texto da Vice-Presidente da Associação, permite documentar um processo que 
foi histórico e no qual a ILGA Portugal teve um papel decisivo, tendo o primeiro lançamento decorrido  
no Centro LGBT para assinalar o Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e Transfobia.   
São ainda de referir as contribuições da Associação ILGA Portugal para a revista Notícias da CIG (nº 86 
e 87), bem como para a revista Cais.

• Para além das ações de formação na área da saúde, na área social e na área da educação já referidas,  
bem como das  várias  dezenas de sessões  de sensibilização e  debates  assegurados no âmbito dos 
projetos Centro LGBT e Porto Arco-Íris, bem como pelo GRIT ou pelo grupo Famílias Arco-Íris, e ainda  
na  área  da  violência,  assegurou-se  também  a  participação  nos  debates  "The  European  Left:  
achievements, failures and challenges" organizada pelo CIES/ISCTE, “Homossexuais no estado novo”, 
organizado pela Associação de Professores de História ou no Fórum dos Movimentos Sociais, a convite 
da  Juventude  Socialista.  É  de  assinalar  a  abrangência  geográfica das  sessões  de  sensibilização 
(incluindo Oliveira de Azeméis, Vila Real, Valongo, Viana do Castelo, Maia, Covilhã, Porto, Lisboa, Vila 

• Promover  a  edição  de  materiais  de 
divulgação,  nomeadamente  resultados  do 
Projeto «Famílias no Plural», «Centro LGBT» 
e «Porto Arco-Íris»

• Organizar e participar em pelo menos doze 
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Nova de Gaia), com ênfase na zona norte.
• Em termos de intervenção de âmbito local, e para além do trabalho realizado nos projetos Porto Arco-

Íris  e  Centro  LGBT,  é  de assinalar  uma reunião com a  Unidade  de  Direitos  Humanos da  Câmara 
Municipal de Loures para apresentação da Associação e para uma interligação de serviços com Loures 
e para o fomento de sinergias que criem uma verdadeira cultura de direitos humanos, diversidade e 
igualdade.

• A ILGA Portugal continuou a promover a visibilidade lésbica em todas as iniciativas, destacando-se o 
Arraial  Pride  que  manteve  um  equilíbrio  de  género  em  termos  de  participantes,  e  continuou  a 
desenvolver Projetos no sentido de alertar para a discriminação das pessoas transexuais; de assinalar 
ainda  a  tentativa  sistemática  de  assegurar  que  os  órgãos  sociais,  staff  e  equipas  de  voluntariado 
tenham representações equilibradas de mulheres e homens e de que os projetos e a comunicação da  
Associação  incorporem  componentes  que  garantam  quer  a  visibilidade  lésbica  quer  a  visibilidade 
transexual.

• Continuámos  a  tentar  garantir  uma  participação  continuada  de  pessoas  intersexo que  possam 
contribuir para estruturar uma intervenção nesta área, mas não foi ainda possível garanti-lo, ainda que 
tenhamos tentado sinalizar esse propósito em diferentes circunstâncias.

• Participámos na organização da Marcha do Orgulho LGBT em Lisboa;
• Assegurámos parcerias sistemáticas com organizações congéneres como a rede ex aequo, a AMPLOS – 

Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual, a UMAR, a APF, a APAV, ou o GAT.
• Reforçámos a colaboração com a Amnistia Internacional à qual apresentámos uma denúncia sobre as 

condições de alimentação de pessoas requerentes de asilo no Centro de Acolhimento para Refugiados 
na  Bobadela  e  a  falta  de  apoio  financeiro  referente  ao  mês  de  dezembro  de  2012  sob  a  
responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ambas as situações foram referenciadas  
pelas pessoas requerentes de asilo que foram acompanhadas pela ILGA Portugal no âmbito do SIS.

• Assegurámos parcerias institucionais e associativas no âmbito de diversos projetos e serviços: o Arraial 
Pride continuou a envolver a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC numa parceria estratégica, num 
evento  alargado  que  contou  com  várias  dezenas  de  parceiros;  o  Centro  LGBT e  o  Centro  de 
Documentação continuaram a investir em parcerias diversas; a Linha LGBT contou com uma formação 
contínua baseada na colaboração de associações parceiras; o projeto Porto Arco-Íris desenvolveu uma 

debates  formativos,  sessões  de 
sensibilização e ações de formação com uma 
preocupação de abrangência geográfica

• Promover  a  consciencialização  das 
especificidades de cada letra da sigla LGBT, 
promovendo a  visibilidade  lésbica  e  a  luta 
contra  a  discriminação  das  pessoas 
transexuais; marcar a ligação entre os vários 
tipos  de  discriminação  e  reforçar  pontes 
com associações congéneres que lutam pela 
cidadania e pela igualdade de género

• Promover  a  participação  de  pessoas 
intersexo  no  sentido  de  estruturar  uma 
intervenção nesta área

• Acompanhar  redes  de  ONGs  europeias  e 
mundiais cujas temáticas sejam pertinentes 
para  a  Associação,  continuando  a 
representar Portugal na EU Network da ILGA 
Europe, dinamizando - em conjunto com o 
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muito abrangente rede de parcerias na zona Norte do país. 
• Desenvolvemos uma parceria estratégica com o Danish Institute of Human Rights e organizações de 

outros países da UE no  Projeto “Fighting Against Homophobia in Schools” ou “It takes all  kinds”, 
tendo acolhido visitas de representantes do DIHR e da consultora COWI e participado no workshop de 
formação de professoras em Copenhaga.

• Continuámos a representar Portugal nas reuniões da EU Network da ILGA-Europe, em Bruxelas e em 
Dublin, tendo participado também na 16ª Conferência da ILGA-Europe, que decorreu em Dublin, na 
Irlanda. De realçar  a participação do Presidente da ILGA Portugal,  também membro da Direção da 
ILGA-Europe, numa sessão plenária dedicada ao tema do avanço dos direitos das pessoas LGBTI em 
contextos de crise económica e num workshop dedicado à igualdade no acesso ao casamento.

• Participámos  numa  formação  da  ILGA-Europe  em  Bruxelas  sobre  a  Recomendação  (2010)5  do 
Conselho da Europa onde foi  possível  adquirir  conhecimentos  sobre o conteúdo e  implicações  da 
Recomendação ao nível da esfera política europeia para poder participar ativamente nas discussões 
sobre  determinadas  áreas  de  impacto  da  Recomendação  através  da  citação  de  exemplos  e  casos 
nacionais.

• Participámos no workshop sobre advocacy organizado pela ILGA-Europe em Budapeste, que serviu de 
mote para a capacitação das várias organizações europeias envolvidas no projeto da Recomendação do 
Conselho da Europa e que preparou a ILGA Portugal para o período de lobby relativo a 2013. 

• Submetemos o relatório de crimes de ódio contra pessoas LGBT referente a casos ocorridos em 2011 
à ILGA-Europa para posterior submissão conjunta à OSCE. 

• Através do grupo Famílias Arco-Íris, participámos ativamente na constituição da  NELFA (Network of 
European LGBT Families Associations), divulgando a sua formação e a inclusão de um representante 
da  ILGA  Portugal,  Luís  Amorim,  na  respetiva  Direção.  Participámos  ainda  na  organização  do  II 
Encontro Europeu de Famílias LGBT – Catalunha 2012 e na submissão de um novo projeto Grundtvig 
“being  an  lgbt  parent  as  an  experience  of  democracy  and  active  citizenship”,  para  enfatizar  a 
dimensão europeia da luta pela igualdade para todas as famílias.

• Mantivemos uma comunicação com a  Transgender  Europe (TGEU),  que o  GRIT  passou também a 
integrar.

• Mantivemos  a  mailing  list sobre  questões  LGBT  nos  países  da  CPLP,  tendo  submetido  uma nota 
conceptual sobre um projeto dedicado aos Direitos Humanos das pessoas LGBT em países lusófonos

grupo  Famílias  Arco-Íris  -  a  presença  na 
NELFA – Rede Europeia  de Associações  de 
Famílias LGBT e mantendo a intervenção na 
Coordenação  Portuguesa  da  Marcha 
Mundial  de  Mulheres;  procurar  parcerias 
com associações congéneres noutros países, 
incluindo países da CPLP
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• Participámos numa ação de formação, organizada pela ILGA-Europe, em Bruxelas, para capacitação de 
acompanhamento e litigação de casos de requerentes de asilo LGBT;

• Enviámos cartas à Ministra da Justiça e ao Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares  
sobre as negociações da proposta de diretiva europeia que estabelece normas mínimas relativas aos 
direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, com o propósito de assegurar a inclusão 
da  perspetiva  de  género  e  da  especificidade  dos  crimes  cometidos  contra  pessoas  LGBT  e  das  
necessidades das vítimas destes crimes; 

• Participámos  numa  reunião  organizada  pela  Agência  da  União  Europeia  para  os  Direitos 
Fundamentais em Viena com o objetivo de receber input das diversas organizações da sociedade civil 
presentes para a construção do primeiro Inquérito LGBT Europeu atinente às experiências das pessoas 
LGBT residentes na União Europeia e na Croácia. Este projeto implicou uma supervisão da tradução do 
questionário e a criação de uma rede de divulgação com parceiros desde saunas e estabelecimentos 
maioritariamente frequentados por pessoas LGBT a entidades como a Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género e o Portal para a Igualdade. Este inquérito esteve disponível de Abril a Julho de 
2012 na  internet  e  foi  amplamente  divulgado  e  participado  em Portugal.  De  um  total  de  93,185 
respostas europeias, 2125 respostas foram de pessoas residentes em Portugal (451 lésbicas, 1173 gay, 
414 bissexuais e 87 trans).

• Participámos também num encontro com o Diretor da Agência da União Europeia para os Direitos 
Fundamentais e  com  outr@s  representantes  de  organizações  da  sociedade  civil,  onde  tivemos  a 
oportunidade de evidenciar questões como os crimes de ódio contra pessoas LGBT, a falta de respostas 
sociais  para  casos  de  vulnerabilidade  social  acrescida,  requerentes  de  asilo  LGBT  e  questões  de 
parentalidade, em particular a co-adoção e a procriação medicamente assistida;

• Fornecemos dados e informações sobre direitos das pessoas LGBT ao ponto focal nacional da Agência 
da União Europeia para os  Direitos  Fundamentais:  CESIS –  Centro de Estudos para a  Intervenção 
Social. Os dados partilhados foram submetidos no âmbito do  contributo nacional para o Relatório 
Anual da FRA e diziam respeito a desenvolvimentos a nível de políticas públicas e legislação sobre 
orientação sexual e identidade de género que tivessem ocorrido em 2012;

• Submetemos a  candidatura à Fundamental Rights Platform da Agência da União Europeia para os 
Direitos Fundamentais, tendo a mesma sido aceite já em 2013.

• Enviámos  o  “Be Bothered  Pledge”  -  um compromisso  de 10 passos  para  um combate  efetivo  da 

• Acompanhar as diretivas da União Europeia 
contra  a  discriminação  em  função  da 
orientação sexual e da identidade de género 
(incluindo  a  diretiva  sobre  asilo)  e  a  sua 
transposição  para  o  plano  nacional, 
intervindo  também  junto  das  instituições 
europeias e mundiais (nomeadamente junto 
da  Agência  dos  Direitos  Fundamentais  da 
União  Europeia,  do  Conselho  da  Europa  e 
junto da ONU) numa perspetiva de contínua 
defesa e melhoria dos direitos da população 
LGBT em Portugal, na Europa e no mundo.
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discriminação em razão  da orientação sexual,  identidade de género e expressão de género que é 
elaborado  pela  ILGA-Europe  e  que  se  destina  apenas  a  membros  do  Parlamento  Europeu  -  a 
Eurodeputadas que ainda não o tinham subscrito, 

• Participámos na XXVII Sessão Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens, que decorreu no Instituto 
Superior Técnico e cujo objetivo era focar as questões do casamento e da adoção por casais de pessoas 
do mesmo sexo e dotar @s jovens do conhecimento e ferramentas necessárias para a construção e 
submissão de uma moção d@s jovens da Europa às instituições comunitárias.

• Estabelecemos uma parceira  com a  Embaixada  dos  EUA da  qual  resultou  a  organização  da  mesa 
redonda “Do lado certo da história: os direitos das pessoas LGBT” (26 junho) motivada pela exposição 
“De Berlim a Yogyakarta” da associação polaca Kampania Przeciw Homofobii, que esteve patente na 
Galeria dos Paços do Concelho de 26 junho a 6 julho.  

• A  convite  da  Embaixada  da  Noruega,  estivemos  presentes  na  sessão  de  divulgação  dos  novos 
financiamentos  EEA que  decorreu  no  Ministério  da  Agricultura,  do  Mar,  do  Ambiente  e  do 
Ordenamento do Território contando com a presença de representantes da sociedade civil.  A ILGA 
Portugal aproveitou a oportunidade para enfatizar a necessidade de financiamentos específicos para a 
não discriminação em razão da orientação sexual e identidade de género.

• Participámos  na  reunião  da  sociedade  civil  portuguesa,  organizada  pela  Amnistia  Internacional  e 
realizada no Centro LGBT,  para submissão de um  relatório-sombra conjunto às Nações Unidas no 
âmbito  do  processo  de  avaliação  da  implementação  do  Pacto  Internacional  de  Direitos  Civis  e 
Políticos.  A  ILGA  Portugal  submeteu os  seus  contributos  e  evidenciou  questões  urgentes  como  a 
necessidade de especificação da documentação necessária para o reagrupamento familiar; a falta de 
formação de técnic@s; o não reconhecimento de direitos de parentalidade das famílias LGBT e as 
limitações à sua livre circulação dentro do espaço da União Europeia;

• Estivemos  presentes  na  apresentação  pública  do  relatório  do  Fundo  das  Nações  Unidas  para  a 
População e Desenvolvimento;

• Estivemos em Jakarta para o Seminário da Sociedade Civil da União Europeia-Indonésia sobre “Não 
discriminação – dos princípios  à prática”.  A ILGA Portugal  foi  a única associação LGBT presente e 
contribuiu ativamente para discussões de desconstrução de mitos e estereótipos sobre a temática 
LGBT e formulou recomendações de ação para a União Europeia, e respetivos Estados-membro, e para 
a Indonésia.
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Centro LGBT

Ao abrigo do projeto “Centro LGBT - Cultivar para a Cidadania, Educar para a Igualdade” no âmbito do 
Programa Operacional Potencial Humano do Quadro de Referência Estratégico Nacional (POPH QREN), 
aprovado em abril de 2011, continuámos a trabalhar para o crescimento do Centro LGBT enquanto pólo 
dinamizador do empoderamento das pessoas LGBT e da luta contra a discriminação, investindo também 
na exportação dos valores do Centro para a sociedade, tanto a nível regional como nacional:

• Para além de continuarmos a garantir uma programação de atividades culturais e lúdicas regular no 
Centro  LGBT,  procurámos  otimizar  e  diversificar  a  nossa  oferta,  da  qual  destacamos  as  seguintes 
iniciativas:
1) A galeria LGBT do Centro LGBT acolheu a exposição  “Imagens Masculinas”  de Richard de Luchi, 

patente de 12 setembro a 13 outubro;  e a exposição de fotografia  “Para Além do visível…” de 
Mónica Carvalho, patente de 24 novembro 2012 a 5 janeiro 2013. Começámos também a promover 
inaugurações e finisságes das exposições patentes na galeria LGBT. 

2) Promovemos tertúlias e debates sobre os mais variados temas LGBT, como são exemplo:
• a tertúlia  “Políticas Trans: Qual  o futuro?” com a participação de Carla Antonelli,  ativista trans 

espanhola e deputada a Madrid pelo PSOE, iniciativa do GRIT (7 julho).
• A tertúlia  “Cem anos de discriminação: da criminalização da homossexualidade ao caminho da  

igualdade” com São José Almeida e Miguel Vale de Almeida (20 julho).
• a vigília em memória das pessoas trans assassinadas por motivação transfóbica ao longo de 2012, 

iniciativa do GRIT (20 novembro).
3) O Centro de Documentação dinamizou o Centro LGBT com várias atividades, como são exemplo:
• a Feira do Livro LGBT 2012 que decorreu de 20 a 27 outubro com uma programação ainda mais 

diversificada da edição anterior.
• o lançamento do livro “O Dia C - Casamento entre pessoas do mesmo sexo”, no Dia Mundial da Luta 

Contra a Homofobia e Transfobia, dois anos desde a promulgação em Portugal pelo Presidente da 
República (17 de Maio).

• apresentação do livro “Amor que se faz Homem. Ensaio sobre as relações de amor e compromisso  
entre homens” de Henrique Pereira, com a sua presença (26 setembro).

• a dinamização do Clube de Leitura com encontros quinzenais no Centro LGBT. 
• e ainda, a nova Loja Arco-íris no Centro LGBT,  com produtos e livros arco-íris,  disponíveis para 

Centro LGBT

Pretendemos continuar a dinamizar o Centro 
LGBT como epicentro do empoderamento da 
população LGBT e da luta contra a 
discriminação, e promover a visibilidade das 
suas atividades e serviços como veículo de 
exportação e difusão dos seus valores, tanto a 
nível local como a nível nacional. 

Nesse sentido, prevemos:

• Continuar  a  promover  uma  programação 
regular  de  atividades  culturais,  lúdicas  e 
políticas

• Preparar  e  dinamizar  debates,  jornadas, 
workshops, atuações e ciclos de cinema que 
promovam  a  discussão  sobre  diferentes 
temáticas LGBT
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venda. 
4) Exibimos  documentários:  “Os tempos de Harvey Milk” (24 outubro) e  “The Celluloid Closet -  O  

Cinema no Armário” (23 outubro), ambos integrados na Feira do Livro LGBT 2012 de Lisboa; o Clube 
Safo fez a exibição da curta-metragem de autoria coletiva “Parte de mim”,  seguindo-se o debate 
com uma das realizadoras, Patrícia Louro (22 dezembro).

5) Organizámos  9 festas  temáticas em  2012,  cada  vez  com  mais  e  maior  participação,  de  onde 
destacamos:  Queer Here (13 janeiro);  Simplesmente Maria (27 janeiro);  a Festa de Carnaval  em 
colaboração com o clube Safo que contou com a participação de vários performers, artistas e Djs:  
Carnaval Queer (20 fevereiro); Drag Here (31 março) com a colaboração do GRIT para comemorar o 
Dia da Visibilidade Trans; É p’rá manhã, festa de angariação de fundos organizada em colaboração 
com o Checkpoint no Teatro do Bairro (20 de abril); a primeira Pink Party no Centro LGBT com a 
participação especial do performer nova iorquino Jack Shamblin como Mia Künter (21 abril);  AVVA 
- Vasco Araújo e Ana Vidigal como Djs (1 junho); a festa de encerramento do ano,  Lollipop Party, 
com o nosso Dj Popsucker (28 julho); Pink Party com o perfomer Spicy Tutuboy (3 outubro); Glam 
& Trashy Party (3 novembro); Ms Mr Animal Pleasure Animal Night Party, com música a cargo da Dj 
PhizZ acompanhada pela Vj Prismatik (29 novembro); Let’s Party (7 dezembro) em colaboração com 
LB Status.

6) A Feira  Bric-a-Brac da ILGA saiu para a rua e foi dar-se a conhecer ao Mercado Livre do Príncipe 
Real (21-23 dezembro), organizado pela equipa do Centro LGBTe voluntárias/os.  

7) Continuámos a  proporcionar  momentos de convívio entre  as/os  voluntárias/os  e visitantes  do 
Centro LGBT como o Jantar  de Voluntári@s 2012 (28 julho),  e  a  Festa de Natal  com troca de 
prendas e atuação do coro CoLeGaS (20 dezembro). 

8) Os grupos de interesse da ILGA continuaram a dinamizar também a vertente cultural e lúdica do 
Centro: o coro CoLeGaS ensaiou às 2ª-feiras das 20h às 23h, o Tango Livre preencheu os sábados 
das 19h às 21h com aulas e práticas de tango,  e @s GIR@S, o grupo de caminhadas da ILGA, 
organizou mensalmente passeios culturais em Lisboa e arredores.

• Realçamos ainda a participação no 16º Arraial Pride no espaço Welcome Center, destacado à entrada 
do evento com a função de receção e acolhimento de todas/os as/os visitantes. No Welcome Center a 
dinâmica  do  Centro  LGBT  foi  novamente  replicada  por  um  dia,  e  demos  visibilidade  às  nossas 
atividades  e  serviços.  Sendo  um  dos  espaços  mais  visitados  no  Arraial  Pride,  disponibilizámos  as 
brochuras dos serviços do Centro LGBT e informação relativa às atividades da Associação. Também foi 

• Dinamizar  o  Welcome  Center  no  evento 
Arraial  Pride,  replicando  e  divulgando  as 
atividades e recursos do Centro LGBT
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espaço para recolha de dados através da aplicação de questionários, apoiando estudos e investigações 
nacionais relacionadas com a temática LGBT.

• Ainda no âmbito da participação no Arraial Pride 2012, organizámos a mesa redonda “Do lado certo da  
história: os direitos das pessoas LGBT” (26 junho) com a participação e apoio da Embaixada dos EUA. A 
mesa redonda foi motivada pela exposição “De Berlim a Yogyakarta” da associação polaca Kampania 
Przeciw Homofobii, e esteve patente na Galeria dos Paços do Concelho de 26 junho a 6 julho.  

• 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 conta já com 2167 fãs, mais 648 que em 2011) e na newsletter mensal da ILGA. Investimos 
também  na  divulgação  e  promoção  do  Centro  LGBT  nos  meios  de  comunicação  das  associações 
parceiras e em portais de notícias e cultura LGBT. 

• Em 2012 foram promovidas 2 novas edições da Formação Geral de Voluntári@s no Centro LGBT em 
Lisboa: a 6ª Formação Geral de Voluntári@s decorreu nos dias 14 e 15 de abril, com a duração de 16  
horas, e contou com a participação de 14 formandas/os (10 mulheres e 4 homens); e a 7ª edição que 
decorreu nos dias 10 e 11 novembro, e contou com a participação e 18 formandas/os (7 mulheres e 11  
homens). 

• A equipa  de  voluntári@s do  Centro  LGBT  conta  atualmente  com  quase  120  membros  ativos, 
integrando equipas de trabalho e de projetos  assíduos e regulares como o Café-Bar do Centro LGBT 
com 16 voluntári@s quer inseridas/os  nas  equipas  diárias  que garantem a abertura ao público do 
Centro LGBT quer integrantes nas equipas de apoio ao bar das festas; a Linha LGBT com uma equipa de 
23  voluntári@s  (2  coordenadoras/es  do  serviço,  1  supervisora  e  17  operadoras/es);  o  Serviço  de 
Aconselhamento  Psicológico  com uma equipa  de  23  voluntári@s  (1  coordenador  do  serviço  e  22 
terapeutas); o Apoio Jurídico com o trabalho de 4 voluntári@s; o Centro de Documentação com uma 
equipa  de  16  voluntári@s;  a  Brigada  do  Preservativo  conta  com  uma  equipa  de  cerca  de  30 
distribuidoras/es  voluntári@s;  os  trabalhos  de  Design  e  Comunicação  com  3  voluntári@s  para  os 
diferentes materiais gráficos de divulgação dos eventos. De referir ainda, que cada grupo de interesse  
está sob a coordenação de 1 a 2 voluntári@s. Para além do voluntariado mais regular, contamos ainda 
com a disponibilidade de 161 voluntári@s com colaboração pontual,  tod@s inscrit@s no Volilga, o 

• Organizar  a  exibição  da  exposição  “From 
Berlin to Yogyakarta”, da associação polaca 
Kampania Przeciw Homofobii

• Continuar a investir na divulgação do Centro 
LGBT através da produção e distribuição de 
materiais,  e  sua  promoção  na  Internet  e 
redes sociais

• Organizar duas ações de Formação Geral de 
Voluntariado

• Dinamizar  as  equipas  de  voluntári@s  do 
Centro LGBT
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grupo yahoo das/os voluntárias/os da ILGA. Exemplos de mobilização e participação de voluntariado da 
ILGA são, para além das equipas regulares do Centro LGBT, a participação de cerca de 50 voluntári@s 
na XIII Marcha do Orgulho LGBT ou das/os 80 voluntári@s que colaboraram no 16º Arraial Pride. 

• Ao longo de 2012, e sobretudo na sequência das 2 formações gerais, foram organizadas reuniões de 
acolhimento e de integração a novas/os voluntári@s de acordo com os seus interesses e motivações de 
trabalho, bem como entrevistas às/aos voluntári@s atuais, 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, reuniões de equipas de trabalho, momentos de convívio, celebrações de aniversário de 
voluntári@s e despedidas de antigas/os voluntári@s, e promoção de passatempos. 

• Acolhemos também uma voluntária italiana, no âmbito do programa Serviço Voluntário Europeu, de  
setembro  a  novembro 2012,  que  colaborou  na  dinamização  do  Centro  LGBT,  organizando  duas 
iniciativas: “O Centro de Babel – Tandem português e italiano”  às quartas e “Queer & Traditional  
Games” às quintas, divulgando o Centro LGBT junto da população jovem estrangeira residente em 
Lisboa. Ainda no âmbito deste objetivo, acompanhámos o término do estágio curricular em Psicologia  
Clínica e da Saúde do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (Instituto Piaget)  
integrado no SAP. Em setembro 2012, acolhemos o primeiro estágio profissional de Psicologia, e foi 
assinado protocolo de colaboração entre a Ordem dos Psicólogos e a ILGA Portugal/SAP. Integrámos 
também  uma  estagiária  curricular  em  Animação  Sócio-Cultural,  do  Instituto  Superior  de  Ciências 
Educativas (ISCE), que desenvolveu o seu projeto nos GIR@S – Grupo de Caminhadas. 

• Foram promovidas várias iniciativas formativas para as/os voluntárias/os da ILGA e dos seus serviços,  
em colaboração com entidades parceiras e outras da sociedade civil, permitindo também divulgar o  
Centro LGBT:

»» “Ativismo e Literacia em Tratamentos para o VIH/SIDA e Discriminação” da SER +, que decorreu no dia 
18 outubro em Cascais e contou com a participação de 3 voluntári@s da Linha LGBT
»» “Capacitação "How to deal with Hate Speech Online without breaking your computer?" integrado na 
preparação da Campanha Young People Combating Hate Speech Online do Conselho da Europa, da 
Associação PAR – Respostas Sociais, a 7-9 dezembro na Lourinhã , com a participação de 5 voluntári@s 

• Continuar  o  trabalho  de  angariação, 
formação,  coordenação  e  integração  do 
voluntariado da ILGA

• Integrar e orientar estágios curriculares para 
colaboração  com  Serviços  do  Centro  e  2 
voluntári@s  no  âmbito  do  Serviço  de 
Voluntariado Europeu  

• Participar  em  acções  de  disseminação  do 
Centro  LGBT  em  parceria  com  outras 
entidades da sociedade civil
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da Linha LGBT
»» “Formação T” promovida pelo GRIT, que decorreu no dia 21 abril no Centro LGBT e contou com a 
participação de 12 voluntárias/os.
» “Action and campaigning against hate speech”, organizado pelo Conselho da Europa em parceria com a 
EEA  Norway  Grants,  que  decorreu  em  Budapeste,  de  22-24  novembro,  com  a  participação  de  1 
voluntária.

• Continuámos a incentivar a utilização do espaço fora do seu horário de funcionamento ao público, 
acolhendo ensaios  e  reuniões  dos grupos de trabalho  e de interesse  da  Associação  e 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. Continuámos um trabalho conjunto com as ONG parceiras, como a rede ex 
aequo (associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e simpatizantes), o Clube Safo, a 
AMPLOS (Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual) e o GAT (Grupo Português 
de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA). 

• Em 2012 foi adquirido novo equipamento de escritório, designadamente uma impressora para a equipa 
técnica.  A  aquisição deste novo equipamento deveu-se à necessidade de substituição de material 
danificado pela humidade do espaço e veio melhorar e facilitar as condições de trabalho. 

• Continuámos a apoiar as iniciativas dos grupos de interesse e de trabalho: celebrámos o 2º aniversário 
do projeto Tango Livre, grupo dedicado à prática de tango argentino sem preconceitos de género, que 
dinamizou todos os sábados, das 19H às 21H, oferecendo aulas a preço acessível e práticas de entrada 
livre;  os  CoLeGaS –  Coro  de  Lésbicas,  Gays  e  Simpatizantes  continuaram  a  promover  uma  maior 
visibilidade presenteando-nos com atuações dentro e fora do Centro LGBT, ou ainda os Gir@s - Grupo 
de Caminhadas da ILGA, dedicado à organização de passeios e caminhadas por Lisboa e arredores, que 
garantiu quase todas os meses uma caminhada atingindo um total de 9 edições. O GRIT – Grupo de 
Reflexão e de Intervenção sobre Transexualidade reuniu todos os primeiros sábados de cada mês, das 

• Continuar  a  disponibilizar  o  Centro  LGBT 
como infra-estrutura para a organização de 
atividades  de  e  com  outras  associações 
congéneres

• Adquirir  equipamentos  que  potenciem  e 
que  aumentem  a  versatilidade  das 
atividades do Centro LGBT

• Potenciar  a  criação  de  novos  grupos  de 
interesse e continuar a apoiar as iniciativas 
dos  grupos  de  interesse  e  de  trabalho  já 
existentes 
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15H às 18H, onde o objetivo inicial das reuniões de trabalho e de discussão de ideias foi ampliado para 
a  criação  de  momentos  de  convívio  e  de  socialização  entre  pessoas  transgénero,  para  além  da 
dinamização de tertúlias e debates; e ainda o trabalho das Famílias Arco-Íris – o Grupo de Reflexão e 
Intervenção  sobre  a  Diversidade  Familiar,  vocacionado  para  as  questões  relacionadas  com  a 
parentalidade de pessoas  LGBT;  e  os  encontros  mensais  do  Clube de Leitura.  Todos  contribuíram 
significativamente para a dinamização do Centro LGBT e para a criação de um sentido de comunidade. 

• Durante o ano de 2012 deu-se continuidade ao plano de redecoração do espaço e de melhoramentos 
das condições logísticas (e.g. mais iluminação). Após o incidente da ocupação do edifício 94 da Rua de 
São Lázaro, que levou ao encerramento do Centro LGBT devido a inundações e consequente corte de 
água e danificação do armazém e do seu conteúdo, reunimos com a Câmara Municipal de Lisboa,  no 
sentido de procura de local alternativo, situação que continua pendente. 

Continuámos a otimizar e potenciar os serviços disponibilizados à comunidade em geral, nomeadamente 
à população LGBT: 

Centro de Documentação Gonçalo Diniz (CDGD)
• O CDGD contou com 112 utilizações dos seus recursos:

»»  Apoio  bibliográfico  à  distância  e  presencial  para  questões  de  âmbito  profissional  
(Formação/Projetos  associativos/Pesquisa  para  livros)  e  académico 
(Mestrados/Doutoramentos/Projetos de Investigação)

Áreas temáticas:
Famílias LGBT | Homoparentalidade | Adopção | Casamento
Direitos LGBT | Movimento LGBT | Homofobia e transfobia | Crimes de ódio | Bullying
Violência doméstica em casais do mesmo sexo
Transexualidade | Identidade de género
Literatura e poesia LGBT
Turismo LGBT | Prostituição masculina | Neuropsicologia | Mediação familiar | Terapia 
conjugal | Media

»» Apoio bibliográfico à distância e presencial para questões de âmbito pessoal 
»» Apoio na divulgação e acompanhamento de trabalhos de investigação: no Centro LGBT, no 

• Prosseguir contactos com a CML com vista a 
proceder a obras de reabilitação do Centro 
LGBT ou a encontrar  soluções alternativas, 
de modo a assegurar as condições logísticas 
razoáveis para o bom desenvolvimento das 
várias atividades e serviços do Centro. 

Também  neste  sentido,  prevemos  atividades 
que  venham  potenciar  os  serviços 
disponibilizados no (ou a partir do) Centro LGBT:

Centro  de  Documentação  Gonçalo  Diniz 
(CDGD)

• Dar  apoio  a  estudos  académicos  e 
trabalhos  similares,  em  consulta 
presencial e à distância

• Tomar medidas que garantam a partilha e 
difusão  de  conhecimentos  em  questões 
LGBT  adequados  às  necessidades  de 
informação, a nível interno e externo
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site, no Facebook
»»  Resposta  a  pedidos  de  material  de  divulgação  da  ILGA:  Escolas  e  outras  comunidades 
educativas, Colóquios e Seminários, organismos oficiais, entidades parceiras
»» Venda dos livros infantis «De onde venho?» e «Por quem em apaixonarei?»
»» Consulta de obras de Literatura, Poesia e publicações periódicas, em livre acesso, no Centro 
LGBT
»» Empréstimo pontual  de obras, para staff/voluntári@s/direção: literatura e poesia, ensaio e 
investigação

• O CGDG recebeu 79 doações de livros, publicações periódicas, artigos, e DVDs, doados por associad@s 
e voluntári@s da ILGA / Autor@s das obras e trabalhos / Instituições, Associações, organismos oficiais / 
Editoras

• O catálogo on-line na Plataforma LibraryThing conta com 1077 registos entre:
»» Literatura e Poesia 
»» Estudos e ensaios 
»» Outra documentação: trabalhos de investigação, documentação digitalizada, legislação, DVDs

A digitalização do acervo foi continuada ao longo do ano, existindo no total 1279 documentos 
digitalizados, incluindo: Clipping / Artigos científicos / Capítulos de monografias, sumários e resumos / 
Relatórios, Pareceres / Postais, brochuras

Estas tarefas tiveram o apoio da equipa de voluntári@s do Centro de Documentação que, no ano 
passado, integrou 11 pessoas.

A divulgação da coleção continuou a ser feita localmente, no Centro LGBT, e nas redes sociais e site, 
destacando, principalmente:

»» Artigos, pareceres, relatórios e estudos de evidência científica sobre questões LGBT de 
importância para Associad@s e Grupos de interesse da ILGA e para o público em geral
»» Lançamentos no mercado editorial de obras e autor@s LGBT
»» Novas entradas na coleção. 

• Incentivar  doações  para  o  CDGD  e 
aumentar a colecção

• Continuar  a  informatização  do  catálogo 
corrente e otimizar a sua divulgação

• Continuar  o  projeto  de  digitalização  do 
material  bibliográfico  e  iconográfico  do 
CDGD

• Continuar  a  divulgação  de  serviços, 
atividades e eventos nas redes sociais
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Ao longo do ano, foram divulgadas nas redes sociais e no site, as atividades e eventos promovidos pela 
Associação, pelo Centro LGBT e pelos Grupos de Interesse, bem como por entidades parceiras.
• Estabeleceram-se e/ou deu-se continuidade a contactos com Editoras e Bibliotecas Municipais e 

Escolares, para a dotação de livros, no âmbito do Projeto Cultivar para a Cidadania, Educar para a 
Igualdade, financiado pelo QREN, através do Programa Operacional Potencial Humano. 

• Foram realizadas diversas actividades para desenvolvimento de ações de divulgação da cultura e 
literatura LGBT

»» Feira do Livro LGBT de Lisboa
Foi realizada uma nova edição da Feira do Livro LGBT de Lisboa, em outubro, este ano com especial 
destaque para os livros infantis e as famílias arco-íris.
Participaram: 

»» cerca de 20 editoras/distribuidoras, de livros e DVDs
»» cerca de 200 títulos de livros e DVDs
»» visionamento de documentários
»» Hora do conto infantil
»» Espetáculo Mulheres do Brasil
»» 4 encontros com escritor@s

»» Apoio Feira do Livro LGBT do Porto
Foi dado apoio à Coordenação da Feira do Livro LGBT do Porto.
»» Apresentação de livros
Ao longo do ano, foram realizadas 4 apresentações de livros, com a presença d@s respetiv@s autor@s
»» Clube de Leitura
Foi iniciado um Clube de Leitura, usando os livros e a literatura como base de conversa e partilha. Os 
encontros tiveram a periodicidade quinzenal, no Centro LGBT, às sextas-feiras, ao final da tarde, para a 
leitura e discussão de livros sugeridos por membros do Grupo e participação na produção de eventos da 
programação cultural.
O Clube conta com 14 membros, tendo sido criado um Grupo no Facebook para manter o contacto entre 
os Encontros, discutir e planear propostas.
Ao longo do seu funcionamento, foram lidas várias obras, numa média de 2-3 encontros por obra. 
Destacamos:

• Estabelecer  parcerias  com  entidades  da 
sociedade  civil  no  âmbito  da 
disseminação de informação e educação 
para a igualdade e diversidade

• Conceber  e  implementar  estratégias  de 
acesso  a  materiais  de  difusão  de 
informação sobre questões LGBT entre as 
entidades  parceiras  e  os  seus  públicos-
alvo,  nomeadamente  no  contacto  e 
distribuição  de  literatura  pela  rede  de 
bibliotecas escolares e municipais

• Identificar e contactar Autor@s e Editoras 
para  desenvolvimento  de  ações  de 
divulgação da cultura e literatura LGBT

• Conceber, produzir e dinamizar atividades 
culturais  de  promoção  de  livros  de 
temática LGBT

• Apoiar a produção de atividades culturais 
de promoção de livros de temática LGBT, 
no âmbito do Porto Arco-íris

• Apoiar  a  programação  regular  de 
atividades  culturais  e  lúdicas  do  Centro 
LGBT
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»» Orlando, de Virginia Woolf e visualização do filme homónimo, de Sally Potter
»» Um homem singular, de Christopher Isherwood e visualização do filme homónimo, de Tom Ford
»» Filho de mil homens, de valter hugo mãe
»» Banquete, de Platão

Educação e Formação 

Seguindo as  orientações  do IV Plano Nacional  para  a  Igualdade,  Cidadania  e  Género (2011-2013)  e 
procurando expandir a ação de Educação para a Cidadania do Centro LGBT, promovemos as seguintes 
ações de formação e de sensibilização junto dos públicos específicos:

• “A Saúde e as pessoas LGBT: identificar a discriminação, promover a igualdade”, uma ação dirigida a 
profissionais de saúde (enfermeiras/os, psicólogas/os e médicas/os de família e assistentes sociais)  
de Centros de Saúde, que decorreu a 12 setembro, no Centro de Saúde de Sete Rios em Lisboa, com  
a participação de 10 formandas/os (7 mulheres e 3 homens).

Serviços de Apoio e Aconselhamento

1. LINHA LGBT – Linha telefónica de Apoio e Informação sobre questões LGBT

• Em 2012 promovemos mais duas edições da formação de voluntári@s para a Linha LGBT:
» a primeira edição do ano decorreu nos dias 14-15 e 28-29 de janeiro no Centro LGBT, com a duração  
total de 32 horas, e contou com a participação de 20 pessoas (7 mulheres e 13 homens);

» a segunda edição decorreu nos dias 22-23 e 29-30 setembro,  e  contou com a participação de 13 
pessoas (5 mulheres e 8 homens). 

A equipa é constituída por 23 operadoras/es voluntárias/os que continuam a desenvolver o serviço da 
Linha LGBT todas as semanas, de quartas a sábados, das 20h às 23h.

Educação e Formação 

Seguindo as  orientações  do IV Plano Nacional 
para  a  Igualdade  –  Género,  Cidadania  e  Não-
Discriminação  (2011-2013)  e  procurando 
expandir  a  intervenção  do  Centro  LGBT  no 
âmbito da Educação para a Cidadania, prevemos 
investir  na  vertente  da  educação  e  formação 
promovendo  pelo  menos  uma  ação  de 
sensibilização para formadores/as das forças de 
segurança, da área de educação, ou da área da 
saúde.

Serviços de Apoio e Aconselhamento
1. Linha LGBT – Linha Telefónica de Apoio e 

Informação LGBT 
     No  sentido  de  garantir  e  otimizar  o 

funcionamento pleno da Linha LGBT, iremos:
• Promover  duas  ações  de  formação 

para voluntári@s da Linha LGBT
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• Continou-se a investir  na  divulgação do serviço através  das redes sociais  (site e facebook),  e  em 
portais  de  notícias  LGBT  como  o  dezanove,  e  no  Lisbon Gay  Guide,  através  da  disseminação  dos 
materiais específicos (como um vídeo de apresentação, um cartaz, postais, uma brochura informativa 
da Linha LGBT, e cartões de visita que foram distribuídos pelo recinto do Arraial Pride 2012). Ao longo 
do ano, foram colados autocolantes para os preservativos que foram distribuídos mensalmente nas 
brigadas.   

•  No  ano  de  2012,  a  Linha  LGBT  recebeu  um  total  de  65  chamadas (mais  30  do  que  em  2011), 
perfazendo  1855 minutos de atendimento (mais 985 minutos de atendimento do que em 2011). A 
maioria dos pedidos referem-se a desabafo/ajuda psicológica e questões sobre sexualidade, orientação 
sexual e identidade de género. 

• Foram realizadas reuniões mensais de supervisão com a equipa para discussão de casos e de temas, 
apostando na formação contínua das/os  voluntárias/os e no melhoramento dos procedimentos do 
serviço.

• A equipa da Linha LGBT participou em  diversas ações de formação promovidas em conjunto com 
outras  entidades parceiras,  como já foi  referido anteriormente,  das quais  destacamos as  ações de 
formação organizadas pela parceira APAV, que através da criação de um sistema de referenciação de 
casos  de  violência  reportados  à  Linha LGBT,  capacitou  a  nossa  equipa  para  melhor  atender  estes 
pedidos de ajuda. As ações de formação tiveram uma duração total de 4 horas cada, e centraram-se 
em técnicas de atendimento de apoio à vítima e no sistema de referenciação de casos da Linha LGBT 
para a APAV. Decorreram nos dias 24 e 30 maio, e 22 e 29 novembro, contaram com a participação de 
6 pessoas em cada ação. O seu conteúdo foi depois partilhado em supervisão com a restante equipa.    

• Foram realizadas reuniões de equipa e de coordenação mensais com fim de avaliar os procedimentos 
da Linha LGBT bem como os materiais de registo e de apoio construídos.

• O guia de recursos continuou a ser alimentado e revisto, com atualização de conteúdos e novas formas 
de organização da informação para facilitar a sua pesquisa durante o atendimento. Investiu-se ainda no 
melhoramento  das  condições  de  trabalho  da  Linha  LGBT,  através  da  substituição  de  um  dos 

• Investir  na divulgação da Linha LGBT 
em  diferentes  suportes,  a  nível 
nacional,  incluindo regiões interiores 
do país

• Gerir  e  motivar  a  equipa  de 
voluntári@s

• Proporcionar  supervisão  mensal  à 
equipa de voluntári@s

• Investir  em  ações  de  formação  com 
parceiros,  de  modo  a  assegurar  a 
formação contínua d@s voluntári@s 
nas diferentes áreas da Linha

• Promover  a  rede  de  parcerias  com 
instituições,  serviços  e  outros 
recursos  sociais  que  permitam 
reencaminhamentos mais adequados 
e eficazes  

• Avaliar  semestralmente  o  serviço  da 
Linha  LGBT  com  fim  a  melhorar  os 
seus procedimentos e otimizar a sua 
capacidade de resposta

• Otimizar  e  atualizar  o  Manual  de 
Recursos
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computadores e do próprio acesso à internet. 

2. Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP)

• Em 2012 o SAP acompanhou  22 novas/os clientes (10 mulheres e 12 homens) no seu serviço de 
aconselhamento psicológico, para além dos casos que continuam a ser seguidos desde 2011. Vários 
foram os motivos de pedido de ajuda: desde pedidos relativos a dúvidas sobre Orientação Sexual e  
Identidade  de  Género;  a  problemas  familiares  e/ou  conjugais;  queixas  relativas  a  ansiedade, 
depressão, ideação suicida e coming out.  De forma a garantir a qualidade e a confiança do serviço 
prestado, foram conduzidas 9 sessões de supervisão com a equipa de terapeutas colaboradoras/es. 

• Face  ao  aumento  do  número  de  clientes  do  SAP,  e  com  a  integração  de  uma  nova  estagiária 
profissional, procederam-se a algumas alterações no serviço, tendo em vista torná-lo mais célere e  
eficaz na resposta a estes pedidos de apoio, das quais destacamos:

»» Realização de uma entrevista de triagem presencial,  que possibilita a coleta das informações 
necessárias para a compreensão do motivo da consulta, encaminhando o cliente para o terapeuta 
que mais se ajuste às suas necessidades. 

»»  Foi  acordado  que  os  colaboradores/as  receberão,  pelo  menos,  um  caso  em  regime  de 
voluntariado.  Nesta  situação,  o  valor  pago  pelo  cliente  reverterá  para  a  aquisição  de  mais  e 
melhores recursos que potenciem o funcionamento do serviço, como, por exemplo, a organização 
de uma biblioteca especializada em temas LGBT, em conjunto com o Centro de Documentação.

• Foi  estabelecido  um  Protocolo  com  a  Ordem  dos  Psicólogos  Portugueses,  no  sentido  do  SAP 
acolher, anualmente, um/a estagiária/o profissional de psicologia. 

• O SAP está divulgado no site da ILGA Portugal, na área dos serviços e apoios disponibilizados pela 
Associação.

• Por  razões  estratégicas  de  reestruturação,  apenas  se  mantiveram  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. 

2. Serviço  de  Aconselhamento  e 
Psicoterapia (SAP)

• Otimizar  o  SAP,  garantindo  o 
atendimento psicológico atempado e 
eficaz  a  todas  as  pessoas  que  o 
solicitam

• Promover pelo menos uma Formação 
Avançada  em  Psicoterapia  com 
Pessoas  LGBT  para  as/os 
colaboradoras/es atuais do SAP 

• Avaliar semestralmente o SAP com fim 
a melhorar os seus procedimentos e 
otimizar a sua capacidade de resposta

• Expandir  as  parcerias  do SAP a  nível 
nacional  e  diversificar  as  atividades 
desenvolvidas  no  âmbito  deste 
serviço. 

• Continuar a investir na divulgação do 
SAP
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3. Departamento Jurídico

• Em 2012 o Departamento jurídico respondeu a 40 pedidos de informação e casos de discriminação 
que chegaram diretamente ao email do jurídico ou por via de outros serviços da ILGA. A tentativa de 
restringir o apoio jurídico (que não a informação jurídica) a associad@s dependerá de uma atualização 
da informação e uma otimização do processo de inclusão de nov@s associad@s.

• Os  casos  em  questão  são  de  natureza  bastante  abrangente,  mas  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  e alguns pedidos  sobre situações  onde 
foram encontradas dificuldades no reconhecimento civil da identidade de género das pessoas trans.

• Em parceria estabelecida mediante um protocolo de colaboração, procurou-se um melhor serviço de 
atendimento relativo a questões de natureza jurídica que envolvam situações com registos e notariado 
e/ou  que  necessitem  de  tradução  e/ou  interpretação.  Com  base  nos  protocolos  existentes, 
reencaminharam-se pedidos para entidades parceiras (como a APAV) e reencaminharam-se os pedidos 
de ajuda não inseridos na temática LGBT para os devidos organismos e serviços públicos; 

• O  Departamento  esteve  ainda  envolvido  na  recolha  de  legislação  em  vigor  para  o  projeto  de 
monitorização da Recomendação do Conselho da Europa, prestando assim assistência jurídica dentro 
da Associação;

• O  Departamento  esteve  também  envolvido  na  preparação  da  ação  popular que  a  ILGA  Portugal 
interpôs no início de 2013 e que pretende o reconhecimento da parentalidade de casais do mesmo 
sexo  nos  casos  em  que  crianças  criadas  por  esses  casais  têm  apenas  uma  das  figuras  parentais  
legalmente estabelecida.

• Os regulamentos e especificidades legais relacionadas com a organização do e participação no Arraial 
Pride 2012 foram salvaguardadas pela intervenção e apoio do Departamento Jurídico;

• O Departamento Jurídico colaborou ainda em questões relacionadas  com os projetos POPH-QREN 
conduzidos  pela  Associação,  nomeadamente  na  contestação  de  uma  resolução  do  Conselho  de 
Ministros que punha em causa o projeto Porto Arco-Íris.

• O Departamento Jurídico colaborou ainda na elaboração de contratos para novos elementos da equipa 
técnica da Associação. 

• Não foi alargada a equipa de voluntári@s, tendo-se iniciado um processo de reflexão sobre a forma de 
integrar novas pessoas na equipa, mediante uma ação de formação específica (a planear).

3. Departamento Jurídico
• Prestar  informação  jurídica,  a 

associad@s e à comunidade em geral, 
no âmbito da temática LGBT;

• Encaminhar  para  serviços 
competentes  os  pedidos  de 
aconselhamento  jurídico  e  fomentar 
parcerias  com  outras  organizações 
neste âmbito;

• Divulgar  legislação  e  qualquer 
informação  de  cariz  jurídico 
relacionada com a temática LGBT;

• Assistir  judicialmente  a  Associação 
ILGA Portugal;

• Estudar  diplomas  legais  vigentes  e 
informar  a  Direção  das  suas 
implicações e eventuais lacunas com 
o  intuito  de,  posteriormente, 
fundamentar  quaisquer  propostas  a 
apresentar às devidas entidades;

• Alargar  a  equipa  de  voluntári@s  no 
Departamento Jurídico

• Promover ações de formação, a nível 
interno e/ou para o público em geral, 
no âmbito da atividade desenvolvida 
pelo Departamento Jurídico;

• Manutenção  da  base  de  dados  de 
legislação, jurisprudência, pareceres e 
outros  documentos  que se  mostrem 
do  interesse  do  Departamento 
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• O departamento jurídico participou numa das ações  de 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.

• Os diversos projetos-lei sobre parentalidade apresentados na Assembleia da República no decorrer de 
2012 foram analisados pelo Departamento Jurídico em coordenação com a Direção. 

• Foi iniciado o trabalho de compatibilização de uma base de dados atualizada que permita a inclusão 
desses dados no Observatório que a Associação está a desenvolver.

4. Apoio à Integração Social

• Em  2012  foi  criado  o  Serviço  de  Integração  Social  (SIS) com  intuito  de  prestar  apoio  social  a 
cidadãs/aos  e famílias LGBT que se encontram em situações de vulnerabilidade ou de emergência 
social. Articula com redes de suporte social e tem parcerias com organizações e organismos públicos 
com respostas sociais, tais como a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia, promovendo o 
acesso pleno a serviços e direitos  sociais.  Em fase de construção,  tem sido desenvolvido por uma 
equipa de 2 voluntários com experiência em Serviço Social. 

• O  SIS  acompanhou  pedidos  de  ajuda  desde  jovens  LGBT  expulsas/os  de  casa  a  situações  de 
vulnerabilidade social agravada pela discriminação com base na orientação sexual ou identidade de 
género, ou mesmo múltipla discriminação, passando até por pedidos de requerentes de asilo ou outras 
situações encaminhadas de organismos públicos, como a Segurança Social ou o Centro Português para 
Refugiados, que sentem lacunas na sua formação profissional  para construir boas práticas para um 
atendimento inclusivo às pessoas LGBT. 

• A articulação do SIS passou por diferentes organismos, como o Centro Português para Refugiados, a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Segurança Social, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, bem 
como outras associações locais de resposta de solidariedade social para procura de bens básicos, como 
alimentação e roupa. Esta articulação próxima do SIS  proporcionou sensibilizar as/os técnicas/os das 
entidades competentes para as especificidades da discriminação LGBT e em incentivou a construção de 
boas práticas para futuras situações. 

Jurídico atualizada e organizada;
• Organizar e atualizar a base de dados 

onde se registam os pedidos de apoio 
com fim a estudos posteriores.

4. Apoio à Integração Social
• Continuar  a  acompanhar  e  a 

reencaminhar  situações  de  apoio 
social 

• Conduzir esforços no sentido de criar 
um Gabinete de Apoio Social
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Porto Arco-Íris

Durante  o  ano  de  2012,  o  projeto  Porto  Arco-Íris,  financiado  pelo  Programa  Operacional  Potencial 
Humano, do Quadro de Referência Estratégico Nacional, consolidou a intervenção da Associação ILGA 
Portugal na região norte, dando consistência a um grupo de trabalho com base na cidade do Porto que  
tem diversificado as estratégias de combate à discriminação e de promoção da visibilidade das questões 
LGBT, nomeadamente:

• Dinamizou as seguintes ações de sensibilização para jovens:
- Quatro sessões de sensibilização sobre “Orientação sexual, identidade de género e bullying”,  
uma sessão sobre “Representações sociais, preconceitos e estereótipos sobre orientação sexual e 
identidade  de género”  e  outra  sobre “Orientação sexual  e  homofobia”  na  Escola  Secundária 
Carolina Michaelis (Porto)
-  Uma sessão sobre “Discriminação com base na  orientação sexual  e  identidade de género”,  
promovida  pelo  núcleo  local  da  Amnistia  Internacional  na  Escola  Secundária  de  Ermesinde 
(Valongo)
- Duas sessões sobre “Orientação sexual e identidade de género” no Liceu Alexandre Herculano 
(Porto)
- Uma “Ação de educação não formal sobre transexualidade”, na Escola Secundária de Valongo e 
duas  na  Escola  Secundária  de  Ermesinde,  num  total  de  oito  turmas  (preparação  para  o 
visionamento da peça de teatro “A Bailarina vai às Compras”, da companhia Entretanto Teatro)
- Duas sessões sobre “Orientação sexual e identidade de género” para jovens com dificuldades 
cognitivas  e/ou  de  aprendizagem  no  Centro  de  Educação  e  Formação  Profissional  Integrada 
(Porto)
- Sessão sobre “Bullying homofóbico e transfóbico”, para duas turmas de Educação e Formação 
na Escola EB 2,3 de Baltar
- Sessão para 4 turmas sobre “Orientação sexual e identidade de género” na Escola Secundária de  
Monserrate (Viana do Castelo)
-  Sessão sobre “Orientação Sexual  e  Identidade de Género” para  cinco turmas do Centro de 
Formação Profissional de Comércio e Afins (Porto)
-  Três  sessões  sobre  “Famílias  arco-íris,  bullying  homofóbico  e  transfóbico”,  para  cursos  de 

Porto Arco-Íris

• Angariar  e  acolher  voluntári@s, 
promovendo a criação de grupos de trabalho de 
acordo com o seu perfil e interesses
• Organizar  uma  ação  de  formação  para 
voluntári@s 
• Criação  de  uma  rede  de  parcerias  para 
garantir  um  acompanhamento  psicológico  e 
social adequado a pessoas LGBT na região norte
• Criação  e  dinamização  de  um  subsite  e 
divulgação  do  projeto  através  de  suportes 
digitais e outros
• Dinamização de um grupo para distribuição 
de  material  de  prevenção  de  IST  (folhetos, 
preservativos masculinos e femininos, etc) 
• Promover  ações  de  sensibilização  de 
públicos específicos (profissionais de educação, 
agentes de geriatria, estudantes de vários graus 
de ensino, técnic@s de projetos de intervenção 
comunitária, socorristas) na região norte
• Organizar uma edição da Feira do Livro LGBT 
num  espaço  público  da  cidade  do  Porto, 
incluindo um workshop de escrita criativa para 
contos de temática LGBT para crianças
• Organizar  a  exibição  da  exposição  “From 
Hitler  to  Yogyakarta”,  da  associação  polaca 
Kampania  Przeciw  Homofobii  num  espaço 
público da cidade do Porto
• Promover um ciclo de cinema de temática 
LGBT
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Aprendizagem promovidos pelo IEFP (Porto e Maia)
- Aula sobre “Discriminação em função da orientação sexual e identidade de género” para duas 
turmas do curso de Criminologia da Universidade Fernando Pessoa (Porto)
- Sessão sobre “Orientação sexual,  identidade de género e bullying” para 3 turmas da Escola 
Artística e Profissional Árvore (Porto)

• Dinamizou momentos de sensibilização para professoras/es:
- Uma sessão na biblioteca da Escola Secundária Carolina Michaelis (Porto)
- Uma sessão no Liceu Alexandre Herculano (Porto)
- A pedido do Projeto Educação LGBT, da associação rede ex aequo: sessão no agrupamento da 
Escola Básica e Secundária Levante da Maia

• Assegurou  a  participação  em  iniciativas  de Biblioteca  Humana,  com  testemunhos  (“livros 
humanos”) gays e lésbicos:
- 4 sessões de Biblioteca Humana nas escolas EB 2/3 de Vila D’Este e EB2/3 de Vilar de Andorinho, 
promovidas pelo CLAII  Porto Itinerante e pela AI – Associação de Solidariedade Internacional, 
com a parceria da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho (Vila Nova de Gaia)
-  16  sessões de  Biblioteca  Humana,  em  todas  as  escolas  de  ensino  básico  e  secundário  do 
concelho de Valongo, promovidas pela Câmara Municipal de Valongo em parceria com o Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural

• Assegurou a participação com intervenção nos seguintes encontros, colóquios e seminários:
- Seminário “Sexualidades: Doenças e Afetos”, na Escola Profissional de Economia Social (Porto)
- Encontro do grupo Famílias Arco-Íris da Associação ILGA Portugal, subordinado ao tema Escolas 
e Infantários (Lisboa)
- Comentário ao trabalho “Representações sobre a homossexualidade”, numa turma do curso de 
Criminologia do Instituto Superior da Maia
-  Moderação  do  painel  “Laços  Familiares:  reconhecimento  e  apoio”  do  Encontro  Técnico-
Científico  “Discursos  e  Olhares  Sobre  (Outras?)  Famílias  e  Normatividades”,  promovido  pela 
Universidade Lusíada do Porto
-  Comunicação  “Direitos  Humanos  LGBT”,  no  evento  “Romper  as  Fronteiras  –  a 
Interseccionalidade nas Questões de Género/Feministas”, pela Associação Portuguesa de Estudos 
das Mulheres, na FPCEUP (Porto)
- Comunicação “Orientação sexual e identidade de género” no Seminário “Violência no Namoro” 
promovido pela APAV de Vila Real na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)

• Promover a realização de um concurso para 
a edição de um livro de temática LGBT para a 
infância  e  de  um  evento  público  de 
apresentação  d@  vencedor/a,  com  sessão  de 
leitura com um/a contadora de histórias
• Envio de seleção de livros de temática LGBT 
para rede de bibliotecas municipais e escolares 
da região 
• Colaboração  com  estudos  académicos  de 
temática LGBT
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- Intervenção principal na “Teatro-Conferência - A Bailarina Vai às Compras”, pelo Gabinete para 
a Igualdade da Câmara Municipal de Valongo, no Centro Cultural de Campo (Valongo) 
- Intervenção principal na tertúlia “Homoparentalidade – Famílias Arco-Íris”, no espaço Tertúlia 
Castelense (Maia)
-  Comunicação  no  painel  “Justiça  e  Igualdade”,  no  encontro  do  movimento  Esquerda  Livre 
promovido no Espaço Maus Hábitos (Porto)
-  Comunicação “Expetativas  da comunidade LGBT perante a saúde” no IV Encontro Científico 
“Enfermagem e Sexologia”, na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha de Oliveira de 
Azeméis
- Intervenção em duas aulas e posterior participação na discussão de trabalhos de investigação do 
mestrado em Psicologia na FPCEUP (Porto)
- Comunicação “Especificidades das pessoas LGBT” no congresso “A Felicidade”, promovido pelo 
Espaço T (Porto)
-  Intervenção principal  em duas  projeções de filmes de temática LGBT co-organizadas  com o 
grupo CineFPCEUP: os documentários “The Times of Harvey Milk” e “Paragraph 175”  

Estimamos que no conjunto destes momentos de sensibilização tenham estado presentes um total de 
3.285 participantes.

• Esteve presente nos seguintes encontros e momentos de formação e intercâmbio:
- “Seminário de Sensibilização em Não Discriminação e Igualdade para Organizações da Sociedade 
Civil – ART 2012”, organizado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento em coordenação 
com o Human European Consultancy e o Migration Policy Group (Porto)
- Simpósio Identidade de Género e Transexualidade, organizado pela Sociedade Portuguesa de 
Sexologia Clínica na Aula Magna da Faculdade de Medicina do Porto (com apoio à organização)
-  Workshop Grundtvig  “Anti-Discrimination  in  Practice:  understanding  discrimination,  learning 
about diversity and sharing ideas on taking action against sexist, racist and homophobic remarks”, 
promovido pela organização KomBi – Kommunikation und Bildung (Berlim, Alemanha)
- Curso de Gestão de Voluntariado promovido pela Fundação Porto Social (Porto)
-  Formação “Strategic  advocay  training”,  promovida pela ILGA Europe no Centro Europeu da 
Juventude do Conselho da Europa (Budapeste, Hungria)
- Apresentação de campanha contra a discriminação de trabalhadoras/es sexuais, promovida pelo 
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projeto Porto G, da Agência Piaget para o Desenvolvimento (Porto)
- Conferência “Violência Doméstica”, promovida pelo Núcleo de Estudantes Socialistas da FPCEUP 
(Porto)
- 3º aniversário da AMPLOS – Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual  
(Porto)
- Defesa da tese de doutoramento “Homoparentalidades”, na FPCEUP (Porto)

• Dinamizou os seguintes momentos de formação para áreas profissionais específicas:
-  Ação  “Saúde  e  as  pessoas  LGBT”,  para  9  elementos  da  equipa  de  Unidade  de  Cuidados  à 
Comunidade do Centro de Saúde de Soares dos Reis (Vila Nova de Gaia)
- Oficina “Famílias Arco-Íris”, para 11 participantes, no âmbito do evento “(Outros) Encontros e 
Olhares Sobre Famílias e Normatividades”, promovido pela Universidade Lusíada (Porto)
-  Ação “Ação Social  e  as  pessoas  LGBT”,  para  10 técnicas/os  da Rede Social  do concelho de 
Valongo

•  Organizou eventos de celebração e convívio:
- “Festa das Rainhas”, no espaço Café Lusitano, com a participação de aproximadamente 100 
pessoas
-  “We  are  Family”,  no  espaço  Passos  Manuel,  com  a  participação  de  aproximadamente  70 
pessoas
- “Magusto LGBT”, nas instalações da UPTEC, com cerca de 30 participantes

•  Participou  na  organização  de  iniciativas  de  escala  nacional  da  Associação  ILGA  Portugal, 
nomeadamente nos eventos Prémios Arco-Íris e Arraial Pride, em Lisboa

•  Acolheu e integrou um total de 87 pessoas em atividades de voluntariado, de forma pontual ou 
regular, tendo 18 delas frequentado uma ação de formação geral de voluntariado de dois dias

•  Apoio à criação e dinamização do grupo de interesse “Conversas Para Lê-Las – comunidade de 
leitura de temática lésbica”, que organizou um total de 7 sessões no espaço cultural “A Cadeira 
de  Van  Gogh”,  envolvendo  aproximadamente  30  pessoas  distintas  (com  uma  média  de  10 
participantes por sessão)

•  Prestou apoio social a várias pessoas, articulando com respostas sociais na região: três jovens 
em  conflito  com  a  família;  uma  pessoa  transexual  residente  em  Guimarães;  uma  jovem 
transexual  a  residir  num  albergue  noturno;  uma  pessoa  intersexual  a  necessitar  de 
acompanhamento clínico; adicionalmente, deu resposta a vários pedidos de informação (do foro 
jurídico, cultural, turístico, entre outros)
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• Colaborou com vários estudos académicos, incluindo entrevistas (algumas filmadas), distribuição 
de questionários e angariação de colaboradores/as

•  Integrou  dois  estágios  curriculares:  uma estudante  alemã do  curso  de  linguística  (apoio  à 
organização da Feira do Livro LBGT); estudante do 3º ano do curso de licenciatura em Ciências da 
Comunicação da UTAD (apoio à criação de conteúdos para a página online)

•  Criou, em parceria com a estação Rádio Manobras, da rubrica radiofónica “Conversas Arco-Íris”, 
tendo sido gravados cinco programas, com cinco convidados em torno de temas LGBT (incluindo 
o investigador Jorge Gato, a psicóloga Gabriela Moita, as ativistas e académicas Eduarda Ferreira 
e Maria José Silva)

•  Organizou a primeira  Feira do Livro LGBT do Porto,  no espaço Centro Comercial Bombarda; 
durante uma semana, participaram cerca de 289 pessoas pelas bancas de venda de livros, nas 
sessões com autores (Nuno Carneiro, Conceição Nogueira, Marisa Medeiros, Manuela Bacelar,  
Sandra Cainé e Richard Zimler), e em dois workshops (um de escrita, com a escritora e editora 
Adélia Carvalho, e outro de ilustração, com a ilustradora Lara Luís)

•  Interveio nos seguintes momentos televisivos:
- programa de debate televisivo “Domínio Público”, no Porto Canal, subordinado ao tema “Lei de 
Identidade de Género”
- entrevista para o programa “Jornal da Região”, do Porto Canal, sobre o parecer do Conselho 
Nacional  de  Ética  para  as  Ciências  da  Vida  sobre  a  lei  relativa  às  técnicas  de  procriação 
medicamente assistida
- programa de debate “Testemunho Direto”, dedicado ao tema ‘violência doméstica’, no Porto 
Canal
- entrevistas na Marcha do Orgulho LGBT do Porto: SIC, Porto Canal, Jornal de Notícias e Agência 
Lusa

•  Reforçou a articulação com rede de parceiros na região, nomeadamente com gabinete de Apoio 
à  Vítima  da  APAV,  Agência  para  a  Vida  Local  da  Câmara  Municipal  de  Valongo,  Federação 
Nacional de Associações Juvenis, FPCEUP, revista TimeOut Porto, rede ex aequo e AMPLOS

•  Organizou  a  exposição  “Berlin-Yogyakarta”,  da  organização  polaca  “Campanha  contra  a 
Homofobia”, no átrio da FPCEUP, tendo promovido paralelamente uma conferência com o tema-
título “Direitos Humanos das Pessoas LGBT – de Yogyakarta ao Porto”, com oradores como o 
presidente da FPCEUP, o psicólogo Jorge Gato,  a jurista Marta Ramos,  um representante  da 
Fundação Porto Social, o presidente da delegação do norte da CIG e um representante do Bloco 
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de Esquerda
•  Participou, com cerca de 30 elementos, na Marcha do Orgulho LGBT do Porto
•  Desenvolveu  e  geriu  a  página  online porto.ilga-portugal.pt,  para  além  da  atualização  de 

conteúdos nas redes sociais e mailing list
•  Iniciou  um  processo  de  negociação  com  a  Câmara  Municipal  do  Porto,  com  vista  ao 

estabelecimento de um protocolo de cedência de espaço para o projeto de criação de um centro 
comunitário na cidade

• Organizou o ciclo de cinema “We Are Family”, dedicado à temática da parentalidade por casais 
de pessoas do mesmo sexo, no cinema Passos Manuel, onde estiveram presentes em média 100 
pessoas por sessão, num total de quatro sessões (incluiu também a apresentação do livro infantil 
“Luanda, Lua”

•  Lançou o concurso “Um Conto Arco-Íris”, com o objetivo de selecionar uma história ilustrada a 
ser publicada durante o ano de 2013; esta iniciativa conta como membros do júri  o escritor 
Richard Zimler, a sexóloga Marta Crawford, o ilustrador Rui Vitorino Santos, e a coordenadora do 
grupo Famílias Arco-Íris, Isabel Advirta

Comemorações do Orgulho LGBT

• Em junho de 2012, o Terreiro do Paço acolheu o 16º Arraial Pride, estimando-se que tenham passado 
30000 pessoas pelo evento, com um equilíbrio na participação de mulheres e homens – para além da 
integração do público infantil no espaço dedicado a crianças, o Arraialito, que continua a ser cada vez 
mais uma iniciativa de sucesso. 
Mantendo-se  a  aposta  na  profissionalização  da  coordenação  da  produção,  houve  também  uma 
potenciação de mais de cem voluntári@s que garantiram o sucesso do evento. O Arraial Pride foi uma 
vez mais organizado em parceria com a CML e da EGEAC e, para além de contar com o apoio de cerca 
de quinze parceiros e a participação de três dezenas de estabelecimentos LGBT ou LGBT-friendly. Ainda 
que  os  patrocínios  tenham  sido  limitados  pelo  contexto  económico,  o  cartaz,  à  base  de  DJ  sets, 
contribuiu também para a visibilidade transexual com a cabeça de cartaz Nomi Ruiz; as atividades do 
Arraialito,  por  sua  vez,  garantiram  visibilidade  às  famílias  arco-íris,  tendo  o  Welcome  Center 
continuado a refletir o projeto Centro LGBT, mas também, e pela primeira vez, o projeto Porto Arco-
Íris. De realçar o sucesso do espaço Pride Village, que contou com a presença de parceiros do evento e 
de associações e coletivos, para além do Espaço Lounge, que foi uma renovada aposta de sucesso. É 

Comemorações do Orgulho LGBT

• Garantir a centralidade do 16º Arraial Pride, 
bem  como  a  sua  diversidade,  qualidade  e 
abrangência,  mantendo a aposta no Grupo 
de Trabalho do Arraial Pride e em parcerias 
estratégicas

• Participar na organização da 13ª Marcha do 
Orgulho LGBT
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ainda de realçar o esforço de divulgação do evento e o impacto mediático do Arraial Pride, que contou 
com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 

• A 13ª Marcha do Orgulho LGBT foi a mais participada e a mais animada de sempre, com uma grande 
representação da ILGA Portugal,  que contou ainda com a presença dos  Pink Singers,  o coro LGBT 
inglês que se associou à Marcha e que atuou subsequentemente na Festa Pré-Arraial em conjunto com 
o CoLeGaS. A Marcha resultou uma vez mais de um esforço concertado das associações e coletivos 
AMPLOS,  APF  –  Associação  para  o  Planeamento  da  Família,  Associação  ILGA Portugal,  Associação 
Cultural  Janela Indiscreta, ATTAC,  Clube Safo, GAIA, GAT, Grupo Transexual Portugal,  Médicos Pela 
Escolha, não te prives (Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais), Opus Gay, Panteras Rosa, polyportugal,  
PI, rede ex aequo, Rumos Novos, SOLIM, SOS Racismo, UGT e UMAR. A ILGA Portugal enfatizou uma 
vez  mais  todas  as  questões  relativas  à  parentalidade,  bem como a  necessidade  de  um programa 
alargado de educação e formação anti-discriminação. A Marcha mereceu também a atenção dos media 
e a participação de diversas formações partidárias e de outras organizações da sociedade civil. 

• A ILGA Portugal e o projeto Porto Arco-Íris participaram também na 6a Marcha do Orgulho LGBT do 
Porto, com uma delegação que também com Orgulho veio tornar o Porto mais Arco-Íris.

Prevenção do VIH/SIDA e outras IST

• Em 2012 o projeto “Plano de Prevenção de Comportamentos Sexuais de Risco de Homens que Têm 
Relações  Sexuais  com Outros Homens (HSH) em Locais  de Entretenimento,  Engate e Prostituição 
Masculina e Transgénero”, financiado pelo programa ADIS/sida, terminou tendo sido formalizado um 
acordo  com  diversos  estabelecimentos com  clientela  maioritariamente  LGBT  para  colocação  dos 
expositores  e  dispensadores em  local  visível,  acessível  e  de  destaque  no  estabelecimento.  Estes 
expositores e dispensadores adquiridos servem uma dupla função: de informação e formação, através 
da disponibilização de material informativo sobre o VIH/sida e outras ISTs; e de prevenção, através da 
disponibilização de kits sexy e/ou de embalagens de preservativos e gel lubrificante. 

• Os materiais de divulgação produzidos no âmbito do projeto já identificado: a brochura “é claro como 
água” (publicada em 2012), a coleção de 4 postais “Pensa duas vezes”, a brochura “Não será melhor 
saber?” e a coleção de 5 postais “Dicas sexuais” foram distribuídos durante todo o ano de 2012 e 
mantém-se a sua distribuição em 2013.

• Procedeu-se  à  divulgação  do  “Inquérito  sobre  Saúde  Masculina  e  Direitos  2012”,  uma  iniciativa 
internacional  do  Global  Forum on  MSM and  HIV  (MSMFG),  sendo  utilizados  o  website  da  ILGA e 

Prevenção do VIH/SIDA

No sentido da promoção da Saúde Sexual entre 
HSHs  (homens  que  têm  relações  sexuais  com 
outros homens),  mas também entre lésbicas e 
junto  de  trabalhadoras  sexuais  transgénero, 
iremos:
• Distribuir  materiais  informativos,  recursos 

online e materiais específicos para locais de 
socialização  LGBT,  como  as  saunas  e  os 
locais de trabalho sexual

• Realizar  a  Brigada  do  Preservativo  com  a 
regularidade e nos moldes atuais, com uma 
equipa  de  voluntári@s  alargada  e  com 
formação mais qualificada e garantir assim a 
distribuição  de  preservativos,  gel 
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páginas do FB para incentivar à participação do estudo e recolha de dados nesta temática.
• A  par  dos  diversos  materiais  informativos  sobre  VIH/sida  e  outras  ISTs,  foram  distribuídos 

mensalmente de Janeiro a Maio de 2012 40000 preservativos e 20000 saquetas de gel lubrificante . 
Beneficiaram destes materiais de prevenção o Centro LGBT, as cinco saunas lisboetas e um conjunto 
mais alargado de estabelecimentos de entretenimento frequentados por LGBT em Lisboa (e respetiva  
área metropolitana), entre os quais figuram cerca de vinte bares e discotecas e dois clubes de sexo. 
Durante o período de Junho a Novembro de 2012 houve uma rotura de stock de preservativos junto 
do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida pelo que a distribuição de preservativos e saquetas de 
gel lubrificante teve de ser racionada entre os diversos estabelecimentos, o Centro LGBT e a Brigada do 
Preservativo. Todos os estabelecimentos nossos parceiros foram contactados e informados da situação 
e da eventual não distribuição de preservativos, tendo ainda sido aconselhados a recorrerem a outras 
entidades para pedidos de apoio nesta área.

• Forneceram-se dados sobre a distribuição gratuita de preservativos desde 2009 à APDES, através do 
FNSC, no âmbito de uma audiência com a Comissão da Saúde em conjunto com o grupo de trabalho de  
acompanhamento à problemática do VIH/sida na Assembleia da República.

• A Brigada do Preservativo realizou-se mensalmente, tendo sido responsável pela distribuição de Kits 
Sexy  e  material  impresso  de  prevenção  em  zonas  de  entretenimento  frequentadas  por  LGBT  e 
prostituição transgénero. Durante os meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro não se realizaram 
Brigadas do Preservativo devido à rotura de stock nacional. Em Novembro o GAT partilhou com a ILGA 
uma remessa de preservativos recebidos através de um doador internacional, o que permitiu a retoma 
das  Brigadas  do Preservativo e a distribuição regular  pelos demais estabelecimentos com clientela 
maioritariamente LGBT. 

• O  Arraial  Pride foi  mais  uma  vez  potenciado  como  uma  oportunidade  singular  para  promover  a 
prevenção do VIH/sida e outras ISTs, tendo-se realizado pela 13ª vez a “Hora do Preservativo” com o 
apoio  do  CNVIH  através  do  fornecimento  gratuito  de  Kits  Sexy  para  distribuição  concertada,  e 
anunciada em palco, entre as 23h e as 24h pelos vários stands presentes e por tod@s @as pessoas que 
se encontravam no recinto.

• Manteve 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 Associação ILGA Portugal  continuou a acompanhar  o  Fórum Nacional  da Sociedade Civil  para a 
Infeção VIH/Sida, constituído por várias associações com trabalho na área da prevenção do VIH/sida.

lubrificante  e  materiais  informativos  em 
locais  de  entretenimento,  engate  e 
prostituição frequentados por HSHs 

• Fomentar  a  prática  consistente  de  sexo 
protegido  e,  ao  fazê-lo,  contribuir  para 
diminuir  os  casos  de  transmissão  ou 
contração do VIH/sida ou de outras infeções 
sexualmente transmissíveis (IST) entre HSHs.

• Continuar  a  assegurar  a  distribuição  de 
material  informativo  em  locais  de 
entretenimento frequentados por Lésbicas;

• Cooperar com associações que intervêm no 
âmbito da promoção da saúde sexual, como 
o GAT (Grupo Português de Ativistas sobre 
Tratamentos  de VIH/SIDA)  e o seu projeto 
Checkpoint LX
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Grupos de Interesse

Para além da  constituição formal do grupo GIR@S, é de assinalar a atividade de Grupos de Interesse 
ainda não constituídos formalmente,  como o grupo  Clube de Leitura,  o Conversas Para Lê-las  ou o 
Tango Livre, cujas atividades têm sido contributos importantes para o trabalho da Associação e estão 
resumidas no ponto Centro LGBT. 

1. CoLeGaS – Coro Lésbico, Gay e Simpatizante
• Continuou a promover ensaios semanais no Centro LGBT;
• Consolidou o grupo, tendo sido integrados novos elementos; também o repertório foi consolidado e 

alargado, alterando e atualizando 4 arranjos e incorporando 3 novos arranjos;
• Fez 7 atuações públicas: no Porto, na 1ª Feira do Livro LGBT do Porto, no Centro Comercial Bombarda; 

na Festa Pré-Arraial,  no  Teatro do Bairro,  numa atuação conjunta com os  Pink Singers;  no  Arraial 
Pride,  no espaço do Arraialito,  no Terreiro do Paço; no Centro LGBT,  no  Dia d@ Voluntári@  e na 
abertura da 3ª Feira do Livro LGBT; no bar 49 zdb, no Bairro Alto, a convite da Junta de Freguesia das 
Mercês, no âmbito da iniciativa  A-das-Mercês,  em diferentes espaços de restauração da freguesia; 
promoveu mais um ensaio aberto e divulgou o coro 

• Estabeleceu contactos com os  Pink Singers, de Londres, que resultaram num  concerto de ambos os 
coros no Teatro do Bairro, em Lisboa, após a participação na Marcha do Orgulho LGBT.

Grupos de Interesse

A  Direção  empenhar-se-á  na  dinamização  e 
promoção  das  atividades  e  da  comunicação 
entre  e  intra  grupos  de  interesse  e  órgãos 
sociais.

1. CoLeGaS – Coro Lésbico, Gay e 
Simpatizante
• Promover semanalmente ensaios 

gerais e ensaios de naipe
• Consolidar e alargar o Coro e o seu 

repertório
• Divulgar o Coro recorrendo a novos 

materiais, promovendo ensaios 
abertos e garantindo um mínimo de 5 
performances públicas

• Fazer contactos com outros coros 
LGBT e promover apresentações 
conjuntas, tanto em Portugal como 
no estrangeiro.

2. Famílias Arco-Íris

• Apoiámos (diretamente)  várias dezenas de famílias e futuras famílias de pessoas LGBT  através de 
resposta a questões colocadas – e desenvolvemos  dossiers informativos no subsite das famílias que 
respondem a algumas das questões mais colocadas (inseminação artificial, adoção, etc);

• Apoiámos  investigadoras/es  e  estudantes  de  licenciaturas,  mestrados  e  doutoramentos,  no 
desenvolvimento de investigação sobre as famílias arco-íris em Portugal;

• Após algumas questões colocadas neste sentido, contactámos vários  centros de preparação para o 
parto no sentido de sabermos quais as políticas face à integração de casais de lésbicas em grupos de 

2. Famílias Arco-Íris

• Apoiar a Direção no apoio e 
informação a famílias com pessoas 
LGBT;
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preparação para o parto, e perante profissionais que os dinamizam – e divulgámos as respostas;
• Apoiámos a Direção na campanha – no parlamento e na imprensa – a favor da aprovação dos projeto-

lei  discutidos  no  Parlamento no  inicio  do  ano:  acesso  à  adoção  e  às  técnicas  de  procriação 
medicamente assistida;

• Apoiámos a Direção em vários momentos cruciais, política e mediaticamente, como na emissão do 
direito de resposta na  Rádio Renascença após a emissão de uma opinião insultuosa para as famílias 
arco-íris; participámos em debates e programas televisivos, como o  '100 tabus', de Marta Crawford, 
sobre  famílias  arco-íris  (emitida  na  SIC  Mulher  em  23  novembro  2012)  ou  o  debate  na  TVI24 a 
propósito do chumbo, no Parlamento, do projeto-lei que alargava a possibilidade de candidatura à 
adoção a casais de pessoas do mesmo sexo.

• Co-organizámos o 2º Encontro Europeu de Famílias Arco-Íris, que teve lugar em abril, na Catalunha – e 
estivemos presentes, distribuindo materiais e potenciando as trocas de experiências das famílias arco-
íris na Europa.

• Iniciámos um projeto internacional dedicado às famílias LGBT, em parceria com mais 4 associações de 
famílias arco-íris europeias; trata-se de uma parceria de aprendizagem Grundtvig:  “BEING AN LGBTI 
PARENT AS AN EXPERIENCE OF DEMOCRACY AND ACTIVE CITIZENSHIP”.

• No contexto deste projeto, apoiámos a campanha “Invisible Parents”, pensada para potenciar as redes 
sociais e espalhar a mensagem sobre as desigualdades e injustiças que enfrentam as famílias arco-íris  
europeias.

• Continuámos a desempenhar um papel fundamental na NELFA - Network of European LGBT Families 
Associations (rede europeia de associações de famílias arco-íris); em março foi assinada em Bruxelas a 
escritura de fundação e submetidos os estatutos da NELFA. A ILGA Portugal, membro fundador, esteve 
representada por  Luís Amorim, que foi eleito tesoureiro da NELFA e nos representará na direção da 
associação.

• Promovemos 4 encontros de famílias arco-íris (para além do Arraialito), o último dos quais decorreu, 
pela primeira vez, no Centro LGBT

• Comemorámos o Dia Internacional das Famílias, que se celebra a 15 de maio, através de um encontro 
e da divulgação da campanha “Como é a tua família?”;

• Organizámos  o  maior  e  melhor  Arraialito  de  sempre,  em  parceria  com  variadas  empresas  e 
profissionais, que trouxeram os seus serviços e sabedoria e nos ajudaram a animar esta que é já a  
grande festa para todas as famílias; Produzimos um vídeo que distribuímos via internet e que obteve  
muito sucesso!

• Lançamos a campanha “Como é a tua família?”, distribuindo posters por várias escolas e outros locais, 

• Potenciar as parceiras internacionais 
criadas, nomeadamente através da 
representação no II Encontro Europeu 
de Famílias LGBT (Catalunha) e na 
NELFA;

• Promover atividades lúdicas, 
educativas e sociais com famílias arco-
íris;

• Criar um grupo de discussão com 
famílias, lançando as bases para um 
diagnóstico participativo;
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no país e no estrangeiro;
• Dinamizámos e consolidámos a dinâmica do subsite das famílias arco-íris – familias.ilga-portugal.pt – 

que conta neste momento com 144 subscrito@s diretos.
• Terminado o  projeto ‘Famílias no plural’, financiado pelo Estado Português através do programa de 

apoio  financeiro  do  Estado  às  associações  de  família  (gerido  pelo  ISS,  IP),  disponibilizámos 
publicamente a versão eletrónica do relatório descritivo do projeto.

• Traduzimos,  editámos e organizámos os  textos/comunicações da Conferência “Famílias no Plural”, 
cujo livro de atas está previsto para os primeiros meses de 2013;

• Colaborámos e apoiamos várias iniciativas de  outros projetos e grupos da ILGA Portugal,  como as 
Feiras do Livro LGBT em Lisboa e no Porto, ambas com destaques à literatura infantil; ou  Ciclo de 
Cinema “We are Family” no Porto, entre vários.

• Estivemos presentes em lançamentos de livros, debates e sessões de divulgação e esclarecimentos, 
nacional ou internacionalmente – alguns exemplos são o lançamento (no Festival de Cinema Gay e  
Lésbico de Lisboa) do livro Luanda, Lua; ou Encontro de Outono de famílias LGBT italianas, em outubro, 
na costa adriática.

• Apoiámos e co-produzimos a  campanha “onde há amor há heróis”, uma curta publicitária que se 
encontra a concorrer a festivais especializados;

• Conseguimos reforçar  a  divulgação  de livros  infantis  LGBT,  através  do apoio  a iniciativas  como o 
destaque ao livro “De onde venho?”, no espaço Zig-zag (programação infantil do Canal 2) ou a leitura  
na livraria Cabeçudos, por Elsa Serra, do mesmo livro.

• Iniciámos atividades de reflexão e empoderamento de famílias LGBT: realizámos uma sessão com o 
tema  “Creches,  escolas  e  famílias  arco-íris”  com  a  participação  de  mais  de  20  pessoas  adultas;  
sistematizámos e divulgámos as conclusões, partilhando as nossas preocupações;

• Apoiámos o  projeto independente “Famílias aqui” - e continuaremos a fazê-lo durante os próximos 
anos, já que a visibilidade é muito importante - e o pessoal é político.

• Desenvolver o subsite familias.ilga-
portugal.pt, potenciando o papel 
informativo que este desempenha;

• Editar materiais relevantes, criando 
parcerias quer a nível de conteúdos 
quer de rede de distribuição. 

3. GIR@S

• Organizou 9 caminhadas de carácter lúdico e cultural na região da Grande Lisboa.
• Participou em 3 eventos promovidos pela Oficina da Psicologia, Montes & Vales, Marginal à Noite.
• Esteve  inserida  no grupo de caminhadas  da  ILGA  uma  estagiária  de  Animação  Sócio-Cultural,  do 

Instituto Superior  de Ciências Educativas  (ISCE),  que colaborou na organização e programação das 
caminhadas, e otimizou o acolhimento e a interação social d@s partipantes introduzindo dinâmicas de 
grupo de apresentação e quebra gelo, e técnicas de animação e relaxamento.
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• Integrou novos elementos  ao grupo,  investindo na sua divulgação e consolidação,  quer através  da 
criação e promoção de imagem gráfica, como através da redação do seu regulamento interno.

4. Grupo de Reflexão e Intervenção sobre Transexualidade (GRIT)

• O GRIT prestou esclarecimentos sobre o acesso à Lei  de Identidade de Género a todas as pessoas  
transexuais que o solicitaram, assim como levou a cabo um trabalho de sensibilização sobre a mesma, 
com destaque para a publicação do triptíco "Somos pessoas transexuais e temos direitos";

• O GRIT divulgou e consolidou reivindicações legais, clínicas e sociais no âmbito da transexualidade, 
nomeadamente no que diz respeito ao acesso à saúde, através do acompanhamento da situação do 
Serviço Nacional de Saúde na disponibilização de tratamentos cirurgicos específicos;

• O GRIT apoiou a divulgação dos produtos do Projeto TRANSformation, nomeadamente da brochura 
"Sabemos o que somos. Pessoas", sobre cuidados de saúde adequados,  competentes e sensíveis à 
diversidade de identidades e expressões de género;

• O GRIT organizou um Ciclo de Encontros dedicado ao convívio e a vários temas de interesse transexual,  
nomeadamente:  "Processos de transição",  "Cirurgias de reatribuição sexual",  "Lei  de Identidade de 
Género" e "A transexualidade e os Movimentos LGBT", e dois Encontros de Verão, com pic-nic ao ar 
livre, no Jardim da Estrela e no Jardim de Alvalade;

• O  GRIT  organizou  a  tertúlia  "Políticas  Trans:  Qual  o  Futuro?",  em  julho,  no  Centro  LGBT,  com  a 
presença da deputada e ativista espanhola Carla Antonelli e do sociólogo José Soeiro;

• O GRIT colaborou com a promoção da festa Drag Here, para assinalar o Dia da Visibilidade Trans (31 de 
março) no Centro LGBT;

• O GRIT esteve presente na 16ª edição do Arraial Pride, com um stand de divulgação das suas atividades  
e projetos;

• O GRIT assinalou o Aniversário da Morte de Gisberta, em fevereiro, com um comunicado sobre a atual  
situação das pessoas transexuais em Portugal e as principais reivindicações do grupo;

3. Grupo de Reflexão e Intervenção sobre 
Transexualidade (GRIT)
• Prestar esclarecimentos e sensibilizar 

a população transexual sobre a Lei de 
Identidade de Género (que permite a 
alteração de sexo e nome próprio no 
registo civil);

• Continuar a intervenção política por 
legislação que combata a 
discriminação no acesso a trabalho, 
bens e serviços, assegurando a 
integração social das pessoas 
transexuais;

• Dialogar com a classe médica e 
consolidar reivindicações na área 
clínica;

• Divulgar os produtos do Projeto 
TRANSformation, nomeadamente a 
brochura “Sabemos o que somos. 
Pessoas.”;

• Retomar os encontros de convívio 
entre pessoas transexuais, com 
periodicidade mensal tendo como 
objetivo a inter-ajuda e a partilha de 
experiências;

• Organizar debates, tertúlias e 
programação cultural a partir de 
temáticas de interesse transexual;

• Assinalar o Aniversário da Morte de 
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• O GRIT assinalou o Dia da Memória Trans, com uma vigília em memória das pessoas trans assassinadas 
por motivação transfóbica ao longo de 2012, no Centro LGBT;

• O GRIT promoveu a informação dos meios de comunicação social no âmbito da temática transexual,  
contrariando  estereótipos  e  promovendo  nomeadamente  a  visibilidade  da  comunidade  transexual 
masculina;

• O GRIT apoiou a realização de estudos e prestou esclarecimentos na área da transexualidade sempre 
que solicitado;

• O GRIT participou em sessões de esclarecimento no âmbito da temática transexual, nomeadamente no 
simpósio  "Identidade  de  Género  e  Transexualidade",  organizado  pela  Sociedade  Portuguesa  de 
Sexologia Clínica e o Serviço de Psiquiatria do Hospital de São João, no Porto; no curso livre "Para Além 
da Masculinidade Hegemónica", organizado pela UMAR, no Centro de Intervenção e Cultura Feminista,  
em Lisboa; e na palestra "Transexualidade: Quando o corpo trai a alma" organizado pelo Núcleo de 
Alunos de Medicina da Universidade da Beira Interior, na Covilhã;

• Para além disto, o GRIT dedicou-se ao apoio, encaminhamento e acompanhamento de transexuais e 
familiares de transexuais que procuram o GRIT.

Gisberta (Fevereiro) e o Transgender 
Day of Remembrance (20 de 
Novembro);

• Criar e dinamizar um subsite, um 
fórum de discussão e uma newsletter, 
integrados no site da ILGA Portugal;

• Divulgar o GRIT entre a população 
transexual, com o objetivo de reunir 
mais voluntári@s interessad@s em 
colaborar com o grupo;

• Promover a visibilidade do GRIT a 
nível nacional e internacional, através 
da colaboração com entidades 
relevantes - associações e instituições 
- na área da transexualidade;

• Colaborar com os meios de 
comunicação social no âmbito da 
temática transexual, desmistificando 
eventuais estereótipos ainda 
erradamente associados à 
transexualidade e promovendo a 
visibilidade da população transexual 
masculina;

• Apoiar a realização de estudos e 
prestar esclarecimentos na área da 
transexualidade;

• Participar em sessões de 
esclarecimento e sensibilização no 
âmbito da temática transexual.
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