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Relatório de Atividades 2014 
 
2014 foi um ano de desafios e também de oportunidades para a ILGA Portugal, que continuou a procurar condições para assegurar um crescimento 
sustentado e o reforço do seu papel na luta contra a discriminação das pessoas LGBT.  
 
 apesar da apresentação de novas iniciativas referentes à adoção por casais do mesmo sexo e ao acesso à procriação medicamente assistida para todas 

as mulheres e casais de mulheres, à criação do Dia Nacionalde Luta contra a Homofobia e Transfobia e à inclusão da identidade de género no Código do 
Trabalho (aprovada já em 2015), a reprovação da coadoção em casais do mesmo sexo em votação na especialidade após o vergonhoso processo de 
aprovação parlamentar de um referendo subsequentemente rejeitado pelo Tribunal Constitucional representou uma posição extremista inédita de 
violação ativa e consciente das obrigações – já bem estabelecidas – de Portugal face aos Direitos Humanos. Condenámos ativamente esta posição nos 
planos nacional e internacional mas reforçámos também parcerias e alianças em torno destas reivindicações que mobilizam um crescente apoio social e 
político e que continuaremos a promover na expectativa de uma aprovação a curto prazo. Ainda no plano político, o acompanhamento das eleições 
europeias mereceu um trabalho sistemático com repercussão na visibilidade das reivindicações LGBT a nível europeu. 

 o final dos projetos Centro LGBT e Porto Arco-Íris e as comprovadas dificuldades de financiamentos alternativos significaram também uma alteração 
significativa no staff da Associação; para além disso, o agravamento da deterioração das condições do espaço da Rua de São Lázaro exigiu o fecho desse 
espaço e um investimento acrescido na procura com a CML de novas instalações com uma garantia de centralidade e de visibilidade. A dinâmica de 
voluntariado foi alterada pela ausência temporária de um espaço mas o novo espaço do Centro LGBT na Rua dos Fanqueiros, a contratação da nova 
Coordenadora do Centro LGBT e a eleição de uma nova Direção com uma grande renovação e uma nova energia permitiu uma nova dinâmica de reforço 
do papel do voluntariado e uma reorganização de funções que assegurou o funcionamento de todos os Serviços e Grupos em Lisboa; ainda assim, o 
encerramento do espaço da Associação no Porto representa um desafio ainda por superar, que exigirá a continuação de esforços no sentido de 
encontrar uma fonte de financiamento que permita retomar o trabalho sustentado na zona norte. O esforço de angariação de fundos e de reforço de 
associad@s tornou-se assim ainda mais central em 2014. Por sua vez, a revisão dos estatutos da Associação permitiu criar condições de crescimento e 
sustentabilidade, incluindo a construção de um Conselho Consultivo a ser criado em 2015. 

 para além do reforço dos projetos Arraial Lisboa Pride e Prémios Arco-Íris, o Observatório da Discriminação consagrou-se como projeto emblemático do 
trabalho da Associação no combate à discriminação e crimes de ódio, contrariando silêncios e silenciamentos e garantindo a recolha sistemática de 
informação e dados sobre crimes e incidentes discriminatórios contra pessoas LGBT, sistematizando pela primeira vez números que se juntam à recolha 
que fazemos junto dos vários serviços que disponibilizamos. O impacto deste projeto tornou-se evidente e reforça a necessidade de continuar a investir 
neste instrumento de política que se revelou fundamental. A aprovação de um novo projeto em parceria, “Bleeding love”, sobre violência contra 
mulheres LBT, com financiamento do programa DAPHNE, permitirá aprofundar o conhecimento e a intervenção numa área também marcada por 
silêncios que urge quebrar; 

 outro vetor fundamental do trabalho em 2014 foi o da educação, formação e sensibilização: para além de todo o trabalho com enfoque nos públicos 
escolares desenvolvido na zona norte do país, destacamos o trabalho sistemático de formação e sensibilização de profissionais de áreas-chave como a 
Segurança ou, pela primeira vez, a Segurança Social, em colaboração com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género no âmbito da 
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concretização de medidas dos Planos Nacionais da Igualdade e do Combate à Violência. Destacamos o estabelecimento de um plano de ações que 
incluem também as áreas da Justiça e da Saúde, sendo que esta última se torna também prioritária em função da recolha de dados sobre discriminação 
no acesso à saúde por parte de pessoas LGBT que efetuámos ao longo de 2014 com o projeto “Saúde em Igualdade”. No âmbito do trabalho com forças 
e serviços de segurança, celebramos o facto de, pela primeira vez, uma organização LGBT ter contribuído para formações online do CEPOL (College of 
European Police) num importante reconhecimento internacional do nosso trabalho nesta área. 

 

Relatório de Atividades  2014 Plano de Atividades  2014 

Organização 
 
 A extensão dos projetos «Centro LGBT» e «Porto Arco-Íris», com financiamento do POPH-QREN, até 

junho de 2014, na sequência de pedidos de alteração para adiamento da data de encerramento e 
respetivo reforço de verbas, foi fundamental para continuar a potenciar o Centro LGBT e os seus 
serviços e a replicar no Porto várias atividades do Centro LGBT e manter um trabalho sustentado 
alargado à zona norte do país. O investimento no voluntariado, o estabelecimento de uma rede de 
parcerias, a dinamização de iniciativas culturais e cívicas e uma aposta na formação e na sensibilização 
foram vetores comuns a ambos os projetos, que pretenderam 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). A conclusão destes projetos tornou evidente 
o seu sucesso mas também o sucesso na gestão dos mesmos, tendo a taxa efetiva de execução de 
ambos atingido os 100%, estabelecendo a credibilidade da Associação enquanto entidade executora 
de projetos de grande envergadura.  

 É de registar ainda o crescimento continuado do Projeto Arraial Lisboa Pride: o evento emblemático da 
ILGA Portugal continou a contar com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC e  continuou 
a beneficiar da aposta na profissionalização da coordenação da produção, bem como o projeto 
Prémios Arco-Íris, cuja dimensão e impacto registaram também um aumento significativo em 2014. 

 Foi ainda concluído o 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, envolvendo intercâmbios em 
diferentes países e com diferentes conjuntos de profissionais. 

 Foram executados em 2014 também dois projetos com financiamento da ILGA-Europe: um projeto 
que pretendeu contribuir para a implementação exaustiva do V Plano Nacional para a Igualdade de 

Organização 

 
 Procurar assegurar o equilíbrio financeiro da 

Associação, continuando a tentar identificar 
e promover novas oportunidades de 
submissão de Projetos – também no âmbito 
de um novo quadro comunitário que inclua 
questões LGBT – que possam contribuir para 
a sustentabilidade operacional e financeira 
da Associação e garantir a consolidação das 
áreas de produção de eventos-chave e de 
intervenção política e a expansão da 
estrutura em termos de intervenção social, 
educação e sensibilização e em termos de 
administração; 
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Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017, para a inclusão das questões relativas às famílias 
das pessoas LGBT no âmbito da Segurança Social e para a adoção de uma estratégia europeia para a 
Igualdade das Pessoas LGBTI; e um projeto sobre saúde das pessoas LGBT, que permitiu a recolha e 
análise de dados de 600 participantes sobre o acesso à saúde e sobre a discriminação neste âmbito, 
junto da população e junto de profissionais. 

 Ainda para assegurar a execução do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-
discriminação 2014-2017 e do V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e à 
Violência de Género 2014-2017, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género financiou um 
conjunto de formações conduzidas pela ILGA Portugal e dirigidas a profissionais de áreas estratégicas; 
neste âmbito, foram realizadas duas formações em Lisboa (dirigidas aos setores da Segurança e da 
Segurança Social) e calendarizadas formações nos setores da Saúde e Justiça, para além de uma 
formação para forças e serviços de Segurança no Porto.  

 Concluímos a participação no Projeto Rede de Intervenção Integrada, Intersetorial e Multidisciplinar 
no Combate à Violência Doméstica e ao Tráfico de Seres Humanos (RIIIM), coordenado pela UMAR e 
em parceria também com a AMUCIP, a Casa do Brasil de Lisboa, a Solidariedade Imigrante e o 
Município de Odivelas. A implementação deste projeto limitou-se à região da Grande Lisboa e 
pretendeu fazer um diagnóstico das redes de trabalho articulado no âmbito do combate à violência 
doméstica e estabelecer medidas concretas para a criação de redes semelhantes no combate ao tráfico 
de seres humanos. Para além de um manual de recursos e boas práticas nesta área, o RIIIM permitiu a 
criação do cartaz “Aqui estás segur@”, mensagem traduzida em 11 línguas e tendo como público-alvo 
as pessoas LGBT migrantes e requerentes de asilo. 

 Foi aprovado o projeto “Bleeding Love”, com financiamento da Comissão Europeia, através do 
programa DAPHNE, para reunir informação acerca da violência doméstica e no namoro contra 
mulheres LBTI, aprofundar o conhecimento acerca das especificidades e características da violência na 
intimidade contra estas mulheres, reunir casos legais e boas práticas neste âmbito e produzir uma 
campanha de sensibilização sobre este tema. O projeto é coordenado pela Università Degli Studi di 
Brescia (Itália), incluindo como parcerias locais, para além da Associação ILGA Portugal, as organizações 
Avvocatura per i Diritti LGBTI (Itália), Zagreb Pride (Croácia), Bilitis Resource Center Foundation 
(Bulgaria), Liga Gay da Lituânia (Lituânia), Háttér Társaság a Melegekért (Hungria), Broken Rainbow 
LGBT Domestic Violence Service (Reino Unido) e Çavaria (Bélgica).  

 Numa tentativa de diversificar fontes de financiamento e procurar assegurar a sustentabilidade do 
trabalho da Associação, foram elaboradas e submetidas diversas propostas de projetos que não foram 
aprovadas: uma candidatura de projeto internacional ao programa Fundamental Rights da Comissão 
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Europeia; uma candidatura de um grande projeto aos EEA Grants; no entanto, este conjunto de 
submissões permite uma base importante para candidaturas futuras nestas e noutras linhas.  

 Submetemos uma proposta de projeto internacional ao programa Rights, Equality and Citizenship da 
Comissão Europeia e, ainda no âmbito deste programa, formalizámos parcerias com a Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE) e com o Research Centre on Security and Crime (RiSSC). Submetemos também 
uma proposta de projeto de cooperação bilateral aos EEA Grants. Aguardando ainda resposta sobre 
estas candidaturas. 

 As quotas e os donativos feitos diretamente (em espécie ou em dinheiro, em ambos os casos 
dedutíveis em sede de IRS ou IRC com majoração conforme estabelecido pelo Estatuto dos Benefícios 
Fiscais) têm sido fundamentais para o financiamento da Associação e a aposta na angariação de fundos 
foi reforçada em 2014, através de uma campanha de donativos para participação no Ensaio Geral 
Solidário de “Orfeu e Eurídice” pela Companhia Nacional de Bailado. Por sua vez, 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 particularmente relevante para o trabalho da Associação. 

  A contabilidade geral da Associação continua a ser organizada por um Técnico Oficial de Contas (a 
empresa “Lapa e Filhos”), através de um contrato de avença. A fiscalização das contas é feita pelo 
Conselho Fiscal e, por se tratar de uma IPSS, pelo Centro Regional de Segurança Social de Lisboa. 

 
 Foi prosseguida a campanha ILGA-TE, com algumas restrições no acolhimento de nova@s associad@s 

tendo em conta as falhas na base de dados previamente identificadas e a dupla mudança de 
instalações. A integração da base de dados de associad@s na plataforma online e a sua adaptação às 
necessidades da Associação foram uma preocupação constante durante 2014, tendo este trabalho 
transitado ainda para 2015. Como forma de divulgação da campanha ILGA-TE, foi disponibilizado um 
stand no Pride Village do Arraial Lisboa Pride que permitiu uma captação imediata de três dezenas 
nov@s associad@s. No total, há cerca de uma centena e meia de nov@s associad@s em 2014.  O 
sistema de débito em conta e de agendamento automático de quotas através do netbanking continuou 
a ser uma aposta da Associação para a regularidade de quotizações. 

 Continuámos o trabalho de captação de novas parcerias e vantagens para associad@s e voluntári@s, 
através da celebração de protocolos de colaboração com as seguintes entidades/prestador@s de 
serviços: Clinica Capitalis, Marta Leal Life Coach, Santarém Hotel e Cátia Dias. 
 

 Os estatutos da Associação foram revistos numa Assembleia Geral Extraordinária em que, para além 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prosseguir e desenvolver a campanha “ILGA-

te”, complementada por uma 
reestruturação das relações com associad@s 
que assegure uma boa comunicação interna, 
a simplificação do pagamento de quotas, no 
sentido de alargar a base de apoio da 
Associação e de garantir financiamento de 
base para a mesma; 

 Continuar a estruturar a área de parcerias, 
em articulação com a organização e reforço 
de vantagens para associad@s;  
 
 

 Promover a revisão de estatutos da 
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da alteração da sede legal, foram alteradas e otimizadas as categorias de associad@s, tendo também 
criado o Conselho Consultivo da Associação. 

 É de realçar o impacto da nova sede e do novo espaço para o Centro LGBT, mediante um protocolo 
assinado com a Câmara Municipal de Lisboa, reconhecendo a importância do Centro LGBT e dos 
serviços disponibilizados à comunidade e garantindo a centralidade e visibilidade do Centro LGBT na 
cidade. 

 
 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 bem como uma formação de voluntári@s para a 
Linha LGBT e uma formação de voluntári@s para o SAP. Enfatizamos ainda o crescimento e o trabalho 
de acolhimento do voluntariado no Porto, que contou também com uma formação geral em 2014. 
Também a nova Direção da Associação, eleita em novembro, estabeleceu como prioridade a 
aprendizagem inter-pares no sentido de assegurar a sustentabilidade do trabalho da Associação. 
 

 Desde setembro de 2013 que tínhamos instituído uma iniciativa mensal, o ILGA Remix organizado em 
cada mês por um grupo de interesse e/ou grupo de trabalho e que fomenta a comunicação entre 
tod@s mas que também permite uma maior proximidade e interação entre Direção e Voluntári@s; 
porém, a mudança de espaço do Centro LGBT e a sua indisponibilidade durante vários meses limitou a 
realização destas atividades, que tiveram lugar apenas em janeiro de 2014 e em abril com recurso ao 
espaço da Casa Independente. A iniciativa Arco-Íris no Jardim em maio e as comemorações do 
Orgulho LGBT potenciaram também a interação entre voluntári@s e Grupos de Interesse. A partir de 
novembro, o espaço da Rua dos Fanqueiros voltou a permitir atividades lúdicas e culturais do Centro 
LGBT que promoveram a interação e 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 nova Coordenadora do novo Centro LGBT, iniciado em outubro de 2014, voltou a 
garantir 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.  

 A Direção assegurou a orientação e integração do staff da Associação que teve alterações 
significativas em 2014; percursos pessoais e profissionais, associados ao final do financiamento POPH-

Associação, atualizando-os e otimizando as 
regras relativas a associad@s;  
 
 
 
 

 
 Continuar a apostar na angariação, 

formação e organização do voluntariado da 
Associação, também com uma dimensão de 
aprendizagem inter-pares;  
 
 
 
 

 
 Continuar a dinamizar atividades que 

garantam maior comunicação entre e intra 
associad@s, grupos de interesse, grupos de 
trabalho e órgãos sociais e 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; 

 
 
 
 
 
 
 Orientar, acompanhar, gerir e motivar o 

staff da Associação; 
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QREN levaram a que Cristina Pereira, Telmo Fernandes, Rita Torres e Ana Nunes da Silva deixassem de 
integrar o staff da Associação. Foi conduzido um processo de recrutamento de uma Coordenadora 
para o novo Centro LGBT, tendo sido contratada Joana Peres, que iniciou funções em outubro. Foi 
também selecionada uma equipa de coordenação da produção do Arraial Lisboa Pride 2015, liderada 
por Ana Rebelo, também com responsabilidades na coordenação da produção da cerimónia de entrega 
dos Prémios Arco-Íris 2014. A transição e transmissão de responsabilidades de elementos 
fundamentais do staff para uma equipa muito mais reduzida foi também uma tarefa exigente – 
implicando trabalho nos planos jurídico e administrativo, mas também um trabalho no plano da 
gestão, reorganização e otimização da estrutura, com um complemento mais forte do voluntariado 
nomeadamente a nível da equipa da nova Direção.  

 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 2014 a solidez que tem caracterizado o trabalho da Associação com os media foi acompanhada de 
uma visibilidade acrescida nomeadamente em função do processo de aprovação e subsequente 
decisão de inconstitucionalidade do referendo sobre adoção e coadoção, da reprovação em votação na 
especialidade da coadoção em casais do mesmo sexo e também das eleições europeias. É também de 
registar a visibilidade de projetos da Associação nos media, destacando-se o Observatório da 
Discriminação que mereceu uma grande atenção e uma entrevista na TVI24, o Arraial Lisboa Pride que 
continuou a motivar o interesse dos media; e o Centro LGBT, cujo fecho e posterior reabertura foram 
também alvo de atenção.De realçar ainda a aposta na divulgação a nível nacional do novo Centro LGBT 
e da Linha LGBT no suplemento Ex Libris do Público. 
Emitimos comunicados de imprensa com repercussão sistemática (também a propósito da eleição de 
Portugal para o Conselho de Direitos Humanos da ONU ou do Dia Mundial de Luta contra o VIH/Sida); 
fizemos e incentivámos artigos de opinião para jornais e respondemos aos desafios e convites para 
debates e entrevistas na televisão e na rádio, destacando-se os programas “Boa tarde” na SIC, “A 
tarde é sua” na TVI, bem como um debate na TVI24 sobre o referendo que nunca poderia acontecer. 

 A nível internacional, a repercussão do trabalho da ILGA Portugal foi noticiada pela TVE, pelo El País, 
pela AFP e pelo Libération. 

 A intervenção da Associação foi de resto noticiada numa grande diversidade de meios de comunicação 
social (RTP, SIC, TVI, SIC Notícias, TVI24, Q, RTP Informação, Porto Canal, TSF, Antena 1, Rádio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coordenar a comunicação externa e interna 
da Associação, mantendo uma imagem 
harmonizada, continuando a promover 
respostas às solicitações, consolidando 
relações com os media e potenciando o site 
da Associação (www.ilga-portugal.pt), 
subsites temáticos e a presença nas redes 
sociais. 
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Comercial, M80, Rádio Placard, Super FM, Público, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da 
Manhã, i, Destak, Expresso, Sábado, Sol, Time Out - Lisboa, Açoriano Oriental, LuxWoman, Jeanne, 
Lusa, Agenda Cultural, ebooks, dezanove, Media Capital, Diário Digital, Notícias ao Minuto, Sapo 
Notícias, Pravda).  

 A página do Facebook da ILGA Portugal começou 2014 com 4954  seguidor@s e terminou com 6277, 
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 3163 fãs no final do ano) e a do Arraial Pride (com 5502 seguidor@s 
no último dia de 2014) - além da presença da ILGA Portugal no youtube, twitter, linked'in e google+. 
Também o website da associação tem sido uma constante fonte de notícias e atividades, servindo 
frequentemente de suporte à divulgação numa perspetiva de um verdadeiro portal de distribuição para 
os vários subsites específicos, tendo sido implementadas várias melhorias estruturais.  

Intervenção Política 
 
 
 O início de 2014 foi marcado por uma posição extremista inédita de violação ativa e consciente das 

obrigações – já bem estabelecidas – de Portugal face aos Direitos Humanos.  
 O projeto de coadoção em casais do mesmo sexo, após todo um processo de audições de especialistas 

num Grupo de Trabalho criado especificamente para o efeito, ficou bloqueado pela apresentação e 
subsequente aprovação de um vergonhoso projeto de referendo aprovado pelo PSD com a abstenção 
do CDS-PP que supostamente incidiria sobre a coadoção em casais do mesmo sexo e também sobre a 
adoção em casais do mesmo sexo. Tivemos uma Audição com Vice-Presidente da Assembleia da 
República (em representação da Presidente), em conjunto com AMPLOS, no sentido de partilhar com 
deputad@s a posição do Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa enviada à 1a 
Comissão, na semana em que foi votado e aprovado este projeto de referendo. 
Condenámos com veemência essa aprovação e submetemos um parecer para o Tribunal 
Constitucional marcando a flagrante inconstitucionalidade do projeto. Após a rejeição da proposta de 
referendo pelo Tribunal, condenámos ainda nos planos nacional e internacional a reprovação na 
especialidade (embora com votação em plenário) do projeto de coadoção, naquilo que foi uma 
violação consciente de obrigações estabelecidas face à Convenção Europeia de Direitos Humanos, na 

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: 
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interpretação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 
 A apresentação de novas iniciativas referentes à adoção por casais do mesmo sexo e ao acesso à 

procriação medicamente assistida para todas as mulheres e casais de mulheres, cuja discussão 
incentivámos também no plano mediático, manteve a questão da parentalidade em casais do mesmo 
sexo na ordem do dia, revelando o crescente apoio social e político a estas reivindicações. 
Já no final de 2014, participámos por convite da 1a Comissão numa audição no âmbito de políticas de 
natalidade, tendo reivindicado igualdade no acesso a técnicas de procriação medicamente assistida, 
bem como o reconhecimento legal de crianças criadas por casais do mesmo sexo e o acesso à adoção 
por casais do mesmo sexo, numa posição comum subscrita também pela Amnistia Internacional 
Portugal, pela APF, pela AMPLOS, pela rede ex aequo e pela UMAR. 

 Também no final de 2014, apoiámos publicamente projetos no sentido da instituição do dia 17 de maio 
como Dia Nacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia e da inclusão da identidade de género 
no Código do Trabalho, tendo articulado em conjunto com as duas grandes centrais sindicais, CGTP-IN 
e UGT, bem como com outras organizações LGBT e com o CNJ, o apoio a esta última reivindicação 
(subsequentemente aprovada já em 2015).   

 Reunimos com o Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Administração Interna sobre a 
necessidade de formação de membros das forças de segurança para as questões da discriminação e 
violência contra pessoas LGBT e sobre a necessidade de recolha de dados sobre a motivação 
homofóbica e transfóbica subjacente à prática de crimes. O SEAMAI sugeriu que as formações às 
diversas forças de segurança fossem objeto de protocolo de colaboração e aguardamos resposta à 
proposta de protocolo enviada. 

 Procurámos também insistir no protocolo que enviámos por sugestão da Ministra da Justiça, tendo 
solicitado uma audiência que foi agendada e posteriormente adiada sine die.  

 Reunimos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, na sequência de um pedido de audiência ao 
Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, tendo enfatizado a necessidade de uma estratégia 
europeia contra a discriminação das pessoas LGBT e tendo alertado para as violações de Direitos 
Humanos de Portugal que julgávamos fundamental realçar (incluindo a questão do acesso à coadoção 
em casais do mesmo sexo) no processo de Revisão Periódica Universal de Portugal nas Nações Unidas. 

 Integrámos, por eleição da Secção das ONG do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, o Grupo de Trabalho de acompanhamento do V Plano Nacional para a 
Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação, tendo participado nas reuniões de trabalho 
dirigidas pela Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, com representantes 
de vários Ministérios. Nesse âmbito, alertámos para as violações de Direitos Humanos e de 

 Acompanhar a situação política nacional e 
internacional e intervir na agenda política 
em questões relevantes para @s LGBT, com 
ênfase no igual reconhecimento legal das 
relações e projetos familiares das pessoas 
LGBT e na urgência da resolução da situação 
de famílias arco-íris que existem de facto 
mas não de jure, quer através do 
acompanhamento do processo legislativo 
quer através da prossecução da ação 
interposta pela Associação contra o Estado 
português; 

 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, continuando 
a marcar a necessidade de transversalidade 
(a nível nacional e a nível europeu) na 
política de combate à discriminação com 
base na orientação sexual e na identidade 
de género, assegurando o cumprimento dos 
novos objetivos nesta área que surjam no 
próximo Plano Nacional para a Igualdade e 
enfatizando a necessidade de garantir 
financiamentos públicos para esta área; 

 Reforçar a tentativa de protocolar a 
colaboração entre a Associação e as forças e 
serviços de segurança, na sequência do 
trabalho já desenvolvido junto da Polícia 
Judiciária e da Guarda Nacional Republicana 
e continuar a tentar dar visibilidade a esta 
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compromissos internacionais no que diz respeito à coadoção em casais do mesmo sexo, tendo ainda 
enfatizado nomeadamente a necessidade de cumprir efetivamente a primeira medida do plano que 
exige planos setoriais de cada Ministério que abranjam a área da não-discriminação em função da 
orientação sexual e da identidade de género.   

 Mantivemos a participação nas reuniões do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, tendo ainda participado em iniciativas promovidas pela CIG (como o evento que 
assinalou o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e Transfobia) e tendo a CIG encomendado à ILGA 
Portugal um conjunto de formações a profissionais de áreas-chave no sentido do cumprimento dos 
Planos Nacional da Igualdade e contra a Violência. Mantivemos ainda ao longo de 2014 uma interação 
sistemática com a CIG enquanto entidade intermediária na gestão dos fundos do POPH-QREN. 
Obtivemos ainda a parceria da CIG em propostas de projetos europeus submetidas em 2014 no 
âmbito da não-discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género.   

 No âmbito da implementação do V PNI e V PNPCVDG conduzimos, em colaboração com a CIG, 5 ações 
de sensibilização para públicos estratégicos sobre discriminação e violência contra pessoas LGBT. 
Durante 2014 realizámos duas destas ações: com membros da GNR e PSP em Lisboa e com técnic@s da 
Segurança Social. Ficaram agendadas para 2015 as ações com membros da GNR e PSP no Porto, com 
profissionais de saúde e com profissionais de justiça. 

 Tornámos-nos na primeira associação LGBT da Europa a colaborar formalmente com a Academia 
Europeia de Polícia (CEPOL). Durante 2014 realizámos 3 ações de formação on-line para membros das 
forças de segurança da União Europeia. 

 Integrámos o módulo Medicina clínica: O médico, a pessoa e o doente, da área disciplinar de 
Introdução à Medicina, através da participação numa sessão sobre o “Papel das associações e 
intervenção em grupos especiais”, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 

 Reunimos com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação para discutir os critérios da 
doação de sangue e a discriminação da exclusão de doadores homossexuais, na sequência de 
denúncias que recebemos. Continuamos a aguardar a possibilidade de partilha dos argumentos contra 
esta exclusão no âmbito do Grupo de Trabalho sobre esta questão que foi anunciado em 2012 mas cujo 
trabalho e membros continuam a ser desconhecidos. 

 Executámos o projeto “Saúde em Igualdade”, recolhendo e analisando informação de 600 
participantes sobre experiências de discriminação no acesso à saúde, no sentido de termos uma base 
de trabalho sólida nesta área no futuro. 

 Participámos no evento Roundtable on LGBTI health, também com um representante da Direção-Geral 
de Saúde, em Paris, organizado pela ILGA-Europe em conjunto com o Ministério de Assuntos Sociais, 

cooperação para reforçar a confiança da 
população LGBT nestes serviços e para 
prevenir a violência e os crimes de ódio 
contra as pessoas LGBT 
(http://violencia.ilga-portugal.pt); 

 Procurar assegurar a manutenção de uma 
colaboração protocolada com a Justiça, 
dando seguimento ao trabalho já efetuado 
junto do GRAL no sentido de redirecionar 
queixas para a resolução alternativa de 
litígios, também no sentido de promover de 
forma sistemática a oferta de formação anti-
discriminação a profissionais desta área; 

 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 
uma maior proximidade e comunicação que 
permita protocolar com a CIG uma 
colaboração neste sentido; influenciar a 
política de igualdade e o cumprimento do 
Plano Nacional para a Igualdade através da 
participação no Conselho Consultivo da CIG; 

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

 
 
 

http://violencia.ilga-portugal.pt/
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Saúde e Direitos das Mulheres de França. 
 Estivemos em Bruxelas para uma reunião da Advocacy Network da ILGA-Europe sobre as Eleições 

Europeias e assistimos ao debate organizado pela ILGA-Europe com representantes de partidos 
políticos europeus. Este evento marcou o lançamento formal da campanha europeia e do pledge 
destinado à subscrição de candidat@s ao Parlamento Europeu Come Out e da campanha 
#NoHateEP2014 promovida pela ILGA-Europe e ENAR. 

 Ainda no âmbito das Eleições Europeias, organizámos o debate ‘A caminho da igualdade para as 
pessoas LGBT na União Europeia’. O debate realizou-se na Fundação Saramago e contou com a 
presença de representates do PSD, PS, BE, Livre e PAN, tendo sido o único debate que permitiu chamar 
a atenção para este tema, que teve ainda repercussão mediática no âmbito das iniciativas do Dia 
Mundial de Luta contra a Homofobia e Transfobia. 

 Coordenámos com a Vereação dos Direitos Sociais da CML a procura de uma resposta para o Centro 
LGBT, que culminou com a assinatura de um protocolo de cedência do novo espaço na Rua dos 
Fanqueiros.  

 Manteve-se ainda a parceria estratégica da CML e da EGEAC no Arraial Lisboa Pride.  
 Continuámos ainda o trabalho de acompanhamento e negociação do I Plano Municipal de Prevenção e 

Combate à Violência Doméstica e de Género do Município de Lisboa – 2014-2017, formalmente 
aprovado em setembro de 2014. No âmbito da implementação deste Plano Municipal, a ILGA Portugal 
coordena as medidas 3, 12, 19 e 20. 

 Reunimos com a Câmara Municipal do Porto, no sentido de tentar promover um papel mais ativo da 
mesma na promoção da igualdade para as pessoas LGBT no município. 

 Apresentámos pela primeira vez, e publicámos on-line, os dados do Observatório da Discriminação 
2013, cujos resultados resultaram de um inquérito on-line (e divulgado em diversos pontos-chave, 
como o Arraial Lisboa Pride) e da recolha de denúncias efetuadas aos serviços da ILGA Portugal. Estes 
dados tiveram uma significativa repercussão mediática e política, reforçando a importância estratégica 
deste projeto.  

 Na sequência da divulgação e sistematização dos dados de 2013, foi feito um trabalho de revisão do 
questionário do Observatório da Discriminação de forma a alargar o âmbito do mesmo e a poder 
abarcar de forma explícita as diferentes áreas de discriminação.  

 
 
 
 

 

 Acompanhar as eleições europeias, em 
estreita cooperação com a ILGA-Europe, 
garantindo a atenção à necessidade de 
políticas a nível europeu contra a 
discriminação das pessoas LGBT e 
enfatizando a importância e o impacto a 
nível nacional de legislação e 
recomendações da União Europeia 
 

Procurar envolver executivos municipais (em 
Lisboa e no Porto) na luta contra a 
discriminação das pessoas LGBT; 
 

 Sistematizar e divulgar os resultados do 
Observatório da Discriminação de 2013, 
bem como os resultados do Inquérito LGBT 
Europeu, contribuindo em simultâneo para 
reportar situações de incumprimento das 
recomendações e resoluções do Conselho 
da Europa e para divulgar no plano nacional 
prioridades no combate à discriminação com 
base na orientação sexual e identidade de 
género; 

 Prosseguir o projeto Observatório da 
Discriminação (http://observatorio.ilga-
portugal.pt), atualizando o questionário de 
acordo com os resultados da recolha de 
2013 e promovendo a denúncia de 
incidentes discriminatórios em função da 
orientação sexual e da identidade de género 
em iniciativas da Associação e junto de 

http://observatorio.ilga-portugal.pt/
http://observatorio.ilga-portugal.pt/
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 Participámos nas reuniões do Comité Nacional da Campanha do Conselho da Europa ‘Ódio Não’ e 

divulgámos ativamente a referida campanha através dos nossos meios de comunicação.  
 Continuámos a divulgar os recursos disponíveis em http://educacao.ilga-portugal.pt, já divulgados 

também pela Direção Geral de Educação.  
 Integrámos o grupo de trabalho para a construção de um Referencial de Educação para a Cidadania 

para a DGE, coordenado pela AMCV e destinado a profissionais de educação. 
 

 Reforçámos parcerias com o CPR e a articulação dos nossos Serviços de Apoio no acompanhamento de 
pedidos de asilo em função da orientação sexual e da identidade de género, tendo ainda dedicado 
uma sessão de debate no Centro LGBT a esta temática para assinalar o Dia Dos Direitos Humanos. 

 Integrámos a Rede Articulada Especializada na Área da Violência Sexual, criada no âmbito do projeto 
“Novos Desafios no Combate à Violência Sexual, coordenado pela AMCV. 

 
 
Para além de diversas sessões referidas no Porto Arco-Íris e no Centro LGBT,  
- participámos na conferência “Que direitos para as famílias? A co-adopção em casais do mesmo 
sexo”, organizada pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e com as 
intervenções do Juiz António José Fialho, da Presidente do IAC Dulce Rocha e do Deputado Pedro 
Delgado Alves 
- estivemos em Setúbal para o debate “Género, Orientação Sexual e Parentalidade”, organizado em 
parceria com a SEIES, no âmbito da iniciativa “Março Mulher” e para comemoração. O debate  
contou com a participação de deputadas de diversos grupos parlamentares eleitas por Setúbal. 
- integrámos o seminário sobre “Luta contra a homofobia e transfobia na escola”, organizado pela CIG 
em parceria com a DGE por ocasião do 17 de Maio na Escola Secundária Pedro Alexandrino (Odivelas). 
Aproveitámos a ocasião para, mais uma vez, divulgar os materiais do projeto Tod@s somos Precis@s. 
- dinamizámos uma sessão de sensibilização para alun@s sobre questões de orientação sexual e 
identidade de género na Escola Secundária D. João II, em Setúbal. 
- participámos numa tertúlia sobre coadoção em Évora, organizada pela Concelhia de Évora da JS, 
com a participação da Deputada Isabel Moreira e do Presidente da Distrital de Évora da JS João Romão. 

 
 No âmbito das celebrações do Dia Internacional para o Combate à Homofobia e Transfobia, 
organizámos, em conjunto com o CNJ e a Amnistia Internacional Portugal, o debate ‘O mundo não é 

parceiros associativos e institucionais; 

 Divulgar os produtos do Projeto europeu 
«Fighting against Homophobia in Schools», 
disponibilizados em http://educacao.ilga-
portugal.pt, para reforçar as experiências de 
combate à discriminação e ao bullying em 
meio escolar e a sensibilização de 
profissionais da educação; 

 Acompanhar pedidos de asilo em função da 
orientação sexual e da identidade de 
género, estreitando a relação com o CPR, o 
SEF e o ACIDI, procurando promover 
formações mútuas e divulgar recursos para 
pessoas LGBT de diversas nacionalidades; 

 Manter a aposta em sessões de 
sensibilização e ações de formação com uma 
preocupação de abrangência geográfica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promover e dinamizar atividades que 
comemorem o Dia Mundial de Luta Contra a 

http://educacao.ilga-portugal.pt/
http://educacao.ilga-portugal.pt/
http://educacao.ilga-portugal.pt/
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Arco-íris: geografias da discriminação das Pessoas LGBT’. Estivemos também em Malta para a 
conferência e celebração europeia, organizada em 2014 pelo Governo Maltês em colaboração com o 
Governo Sueco. Continuámos a colaboração estreita com a CIG a comemoração desta data, tendo 
participado no seminário organizado em Odivelas. Aproveitámos a data para lançar os primeiros 
resultados do projeto Observatório da Discriminação, marcando a comunicação social e chamando a 
atenção d@s decisor@s polític@s para a necessidade de ação no combate à discriminação e crimes de 
ódio contra pessoas LGBT. Marcámos ainda esta data com um evento de cariz mais comunitário e 
social, com a iniciativa Arco-Íris no Jardim, organizado com o apoio da Junta de Freguesia da 
Misericórdia e com o objetivo de envolver e marcar a cidade ao mesmo tempo que promoveu uma 
maior interação entre grupos da Associação e divulgou todas as valências da ILGA Portugal para o 
público em geral. 

 Participámos na organização da Marcha do Orgulho LGBT em Lisboa e estabelecemos linhas 
orientadoras em termos de intervenção política no Arraial Lisboa Pride, com uma aposta na divulgação 
dos recursos na área da educação e na recolha de situações de discriminação na área da saúde, para 
além da recolha de questionários e divulgação do Observatório da Discriminação. 

 Organizámos a cerimónia dos Prémios Arco-Íris 2013 no Teatro do Bairro, com apresentação da 
cerimónia por Ricardo Araújo Pereira e festa a cargo dos DJs Simplesmente Maria e António Almada 
Guerra. Em 2013 os prémios foram atribuídos à campanha Dislike Bullying Homofóbico, da CIG; à 
Escola de Polícia Judiciária; ao Lourenço Ódin Cunha; a Manuel Luis Goucha; ao argumentista Pedro 
Lopes, pelas novelas Sol de Inverno e Dancin’ Days; e a tod@s @s deputad@s que votaram a favor do 
projeto de coadoção em casais do mesmo sexo, representad@s pel@s promotor@s do projeto: Isabel 
Moreira e Pedro Delgado Alves. Os troféus foram elaborados pelo artista plástico Rodrigo Oliveira. 

 Participámos nas reuniões do One Billion Rising para a realização do Lisbon VDay. 
 Participámos com várias outras organizações de defesa dos direitos de mulheres numa manifestação 

contra as limitações no acesso à interrupção voluntária da gravidez em Espanha. 
 Integrámos a Rede Articulada e Especializada na área da Violência Sexual que implementará o projeto 

Novos Desafios no Combate à Violência Sexual (coordenado pela AMCV) na cidade de Lisboa entre 
2014 e 2016.  

 Terminámos o projeto RIIIM, coordenado pela UMAR, onde foram elaborados diversos materiais no 
âmbito da violência doméstica e tráfico de seres humanos e no âmbito do qual a ILGA produziu e 
distribui o cartaz “Aqui estás segur@” elaborado em diversas línguas relevantes para o contexto 
migratório português e que facilitarão a inclusão de pessoas LGBT migrantes, quer requerentes de asilo 
quer vítimas do tráfico de seres humanos.  

Homofobia e Transfobia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 2013; 
 
 
 
 
 
 

 Promover a consciencialização das 
especificidades de cada letra da sigla LGBT, 
promovendo de forma transversal 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; 

 Continuar a procurar promover a 
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 Reunimos com o MDM e também com o Departamento de Mulheres da UGT para partilhar 
prioridades estratégicas de intervenção e estabelecer bases para futuras colaborações. 

 Estreitámos relações com a associação Rota Jovem, tendo acolhido e dinamizado uma sessão sobre 
Direitos Humanos das pessoas LGBT no Centro LGBT. 

 Participámos na reunião da Advocacy Network da ILGA-Europe em Riga, onde foram abordadas as 
questões do LGBTI Roadmap, da revisão do ICD, da implementação da Convenção de Instambul e dos 
próximos passos de colaboração com a FRA e com o Conselho da Europa. 

 Estivémos também em Riga para a Conferência da ILGA-Europe cujo tema em 2014 era MOVEment: 
Leading Sustainable Change onde participámos em diversos workshops e reuniões paralelas. 

 Submetemos à ILGA-Europe o relatório sobre crimes de ódio contra pessoas LGBT em Portugal durante 
o ano de 2013 e cujos dados integram o relatório da OSCE sobre crimes de ódio na Europa 

 Participámos na conferência europeia Stepping up the fight against Hate Crime, organizada pela ILGA-
Europe em Bruxelas e que reuniu representantes das instituições europeias, incluindo da próxima 
presidência do Conselho da União Europeia, para debater o alargamento da legislação comunitária de 
combate a crimes de ódio de forma a abranger crimes homofóbicos e transfóbicos.  

 Continuámos um trabalho em estreita cooperação com a NELFA, não só no âmbito do projeto 
internacional “being an lgbt parent as an experience of democracy and active citizenship” mas 
também através da re-eleição do Luís Amorim, como tesoureiro da Direção da NELFA e do 
acompanhamento próximo dado pelo grupo famílias arco-íris. 

  Procurámos obter a parceria da TGEU em propostas de projetos internacionais, contribuímos para a 
revisão do Trans Rights Europe Map & Index e apoiámos a candidatura bem sucedida da Júlia Pereira 
ao Steering Committee da TGEU. 

 Estivemos presentes na conferência Direitos Humanos na Europa: que desafios para o futuro?, 
organizada pela Amnistia Internacional Portugal na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 
que contou com a presença do Secretário-Geral da Amnistia Internacional Salil Shetty. 

 Colaborámos com o Centro de Estudos para a Intervenção Social (CESIS) para a atualização de 
informação do capítulo sobre Portugal do Legal Study on Homophobia and Discrimination on the 
Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity da Agência da União Europeia para os Direitos 
Fundamentais, para além do acompanhamento do trabalho desta Agência através da participação na 
Plataforma dos Direitos Fundamentais. 

 Reunimos com a Fundación Triangulo Canarias no sentido de estreitar uma colaboração relativa a 
Cabo Verde. 

 Contribuímos para o estudo da Stonewall sobre áreas de foco da organização para 2015 fora do Reino 

participação de pessoas que se identifiquem 
como 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 Advocacy Network 
da ILGA Europe, dinamizando - em conjunto 
com o grupo Famílias Arco-Íris - a presença 
na NELFA – Rede Europeia de Associações 
de Famílias LGBT  e - em conjunto com o 
GRIT - a presença na TGEU - Transgender 
Europe, e mantendo a intervenção na 
Plataforma dos Direitos Fundamentais da 
Agência Europeia para os Direitos 
Fundamentais; procurar parcerias com 
associações congéneres noutros países, 
incluindo países da CPLP; 

 Acompanhar as diretivas da União Europeia 
contra a discriminação em função da 
orientação sexual e da identidade de género 
(incluindo a diretiva sobre vítimas 
específicas) 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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Unido. 
  Reunimos com representantes da Embaixada dos EUA em Lisboa para discussão da situação de 

direitos humanos das pessoas LGBT em Portugal, tendo participado nas comemorações do 4th of July. 
Reforçámos ainda relações com a Embaixada dos Países Baixos através da participação nas 
comemorações do King’s Day.  

 Participámos na 12ª Reunião Plenária da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, cuja ordem de 
trabalhos incluiu a preparação do segundo Exame Periódico Universal sobre a situação de Direitos 
Humanos em Portugal pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas onde apresentámos 
sugestões de melhoria e contributos específicos à proposta de relatório apresentada pelo MNE. 
Colaborámos também no estudo feito pelo Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos sobre a Comissão Nacional para os Direitos Humanos.   

 No seguimento do relatório-sombra submetido em 2013, estivemos representad@s em Genebra na 
sessão do Conselho de Direitos Humanos sobre a Revisão Periódica Universal onde a nossa 
declaração foi lida em plenário, reforçando as nossas recomendações para o Governo, em particular a 
questão do igual reconhecimento de direitos de parentalidade, tendo inclusivamente saudado o 
Governo Brasileiro pela recomendação de “medidas para permitir a co-adopção de crianças por 
casais do mesmo sexo”. 

 

Centro LGBT 
 
2014 foi um ano de grandes desafios e transformações para o Centro LGBT, que exigiu da Associação um 
esforço acrescido de resposta e adaptação. O Centro LGBT foi, em 2014, palco de duas mudanças de 
instalações, várias alterações na equipa e viu terminado em junho o financiamento POPH/QREN, com o 
final do Quadro Comunitário de Apoio.  
O encerramento do espaço do Centro LGBT em fevereiro de 2014, devido à degradação do edifício e ao 
facto de não existirem condições de segurança necessárias ao funcionamento das diversas atividades, 
gerou a necessidade de um espaço alternativo, que só virá a estar funcional em setembro de 2014. De 
forma a não comprometer radicalmente o seu funcionamento, optou-se pela utilização de um espaço 
provisório que garantisse a continuidade dos serviços de apoio fundamentais, bem como pela 
identificação de espaços de entidades parceiras que permitissem a realização de ações de sensibilização 
e de eventos. Assim, no primeiro semestre de 2014, ainda que a lógica de integração das diversas 
atividades no mesmo espaço tenha deixado de existir, houve um esforço de consolidação de parcerias 

Centro LGBT 
 
Pretendemos manter a visão do Centro LGBT 
enquanto epicentro do empoderamento da 
população LGBT e da luta contra a 
discriminação, e, ainda que num contexto de 
maior restrição de meios, reforçar a aposta no 
voluntariado para continuar a promover 
atividades e serviços como veículo de 
exportação e difusão dos seus valores. Nesse 
sentido, prevemos: 

 Prosseguir contactos com a CML com vista a 
proceder a obras de reabilitação do Centro 
LGBT ou a encontrar soluções alternativas, 
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que abriu caminho à disseminação e transversalização dos objetivos do Centro LGBT junto de outras 
organizações. 
 
Promoção e valorização do voluntariado 
As estratégias de integração e de acompanhamento do voluntariado têm permitido a manutenção de um 
número significativo de voluntári@s ao longo dos anos, com uma tentativa de adequação da atribuição 
de funções à fase do ciclo de voluntariado de cada pessoa e ao seu projeto de trabalho e aspirações. A 
cultura de voluntariado responsável e com uma preparação cada vez mais abrangente tornou-se uma 
característica do Centro LGBT, sendo o exercício do voluntariado em si mesmo uma forma de 
intervenção comunitária e de apoio à construção identitária e, simultaneamente, um meio de garantir a 
extensão desse apoio em resposta às diversas solicitações recebidas no Centro LGBT. 
A sensibilização e formação de voluntári@s que integram as atividades e grupos do Centro LGBT 
permitem familiarizar participantes com questões como a igualdade de género, sexualidade, diversidade 
e discriminação, no âmbito de um enquadramento histórico e político da luta pela igualdade e pela não 
discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género. Por outro lado, são um espaço 
de informação sobre projetos e atividades da Associação, de partilha de experiências e dúvidas e ponto 
de partida para a construção de iniciativas de grupo e de afinidades. 
Em 2014, foram promovidas mais 2 novas edições da Sensibilização Geral de Voluntári@s. A 10ª edição, 
que decorreu nos dias 3 e 4 de maio, no espaço do Conselho Nacional para a Juventude, e que contou 
com a participação de 25 nov@s voluntári@s (15 mulheres e 10 homens). A 11ª edição, que decorreu 
nos dias 15 e 16 de novembro, já no espaço de instalação definitiva do Centro LGBT, na Rua dos 
Fanqueiros, e que contou com a participação de 25 nov@s voluntári@s (15 mulheres e 10 homens). 
Para além das ações de sensibilização, as diversas estratégias de integração e acompanhamento de 
voluntári@s passaram também pela realização de reuniões individuais de acolhimento e de integração 
em áreas de acordo com os seus interesses e motivações de trabalho, bem como entrevistas às/aos 
voluntári@s já existentes, de modo a permitir a transição de equipas e possibilitar novas aprendizagens e 
crescimento do projeto de voluntariado de cada um/a. Deu-se ainda continuidade à implementação de 
estratégias de integração de voluntári@s como jantares comunitários, reuniões de equipas de trabalho, 
momentos de convívio, celebrações de aniversário de voluntári@, despedidas de antigas/os voluntári@s 
e promoção de passatempos. Por sua vez, a interação promovida pelas atividades lúdicas e culturais do 
Centro LGBT, pelos diversos Grupos de Interesse e pelas atividades inseridas nas comemorações do 
Orgulho LGBT, permitiram também uma maior comunicação entre todas as pessoas e grupos que 
compõem a Associação e potenciaram as interações e o surgimento de novas ideias e projetos. 

de modo a assegurar as condições logísticas 
razoáveis para o bom desenvolvimento das 
várias atividades e serviços do Centro. 

 

 Continuar o trabalho de angariação, 
formação, coordenação e integração do 
voluntariado da ILGA, também com o novo 
recurso a uma lógica de mentorado; 

 Organizar duas ações de Formação Geral de 
Voluntariado; 

 Dinamizar as equipas de voluntári@s do 
Centro LGBT, com pelo menos um encontro 
mensal com uma equipa, para além de pelo 
menos uma atividade mensal de reunião de 
todas as equipas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 16 

Em 2014, a equipa de voluntári@s do Centro LGBT contou com quase 140 membros ativos, integrando 
equipas de trabalho e de projetos assíduos e regulares: o Café-Bar do Centro LGBT teve 12 voluntári@s 
inserid@s nas equipas diárias que garantem a abertura ao público do Centro LGBT ou integrantes das 
equipas de apoio ao bar das festas; a Linha LGBT teve uma equipa de 26 voluntári@s; o Serviço de 
Aconselhamento Psicológico com uma equipa de 30 voluntári@s; o Departamento Jurídico com o 
trabalho de 16 voluntári@s; o Centro de Documentação com uma equipa de 12 voluntári@s; a Brigada 
do Preservativo contou com uma equipa de 22 distribuidoras/es voluntári@s; os trabalhos de Design e 
Comunicação com 7 voluntári@s para os diferentes materiais gráficos de divulgação dos eventos. De 
referir ainda, que cada grupo de interesse esteve sob a coordenação de 1 a 2 voluntári@s. Para além do 
voluntariado mais regular, contamos ainda com a disponibilidade de mais de 400 voluntári@s com 
colaboração pontual, tod@s inscrit@s no vol@ilga, o grupo online das/os voluntári@s da ILGA. Exemplos 
de mobilização e participação de voluntariado da ILGA são a participação de cerca de 50 voluntári@s na 
Marcha do Orgulho LGBT 2014 ou das/os cerca de 110 voluntári@s que colaboraram no 18º Arraial 
Lisboa Pride. 
 
Apoio aos Grupos de Interesse 

O Centro LGBT tem vindo a implementar-se, cada vez mais, como polo de confluência de interesses de 
pequenos grupos que, capitalizando as vontades e competências dos seus elementos, estimulam à 
concretização de projetos temáticos que favorecem o sentimento de pertença comunitário e o 
fortalecimento de laços de entreajuda.  
O trabalho dos vários grupos contribuiu significativamente para a dinamização do Centro LGBT e para a 
valorização e disseminação dos seus valores.  

Em 2014, o Centro LGBT continuou a apoiar as iniciativas dos grupos de interesse e de trabalho, 
destacando-se:  

 CoLeGaS – Coro de Lésbicas, Gays e Simpatizantes, com cerca de 18 elementos, continuou a 

promover uma cada vez maior visibilidade, com atuações dentro e fora do Centro LGBT e ensaios 

semanais (primeiro no Centro LGBT e depois no espaço Ágora); 

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

para as questões relacionadas com a parentalidade de pessoas LGBT. Para além de iniciativas 

regulares de socialização, destaca-se o trabalho de informação online no site familias.ilga-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Continuar a apoiar as iniciativas dos grupos 
de interesse e de trabalho já existentes;  

 Integrar e orientar estágios, curriculares ou 
profissionais, para colaboração com Serviços 
do Centro;  
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portugal.pt e várias ações de sensibilização; 

 Gir@s - Grupo de Caminhadas da ILGA, dedicado à organização de passeios e caminhadas por 

Lisboa e arredores, com um total de 20 participantes, que garantiu quase todas as quinzenas uma 

caminhada atingindo um total de quarenta e cinco edições;  

 GRIT – Grupo de Reflexão e de Intervenção sobre Transexualidade, com cerca de 8 elementos, 

que promoveu várias reuniões de trabalho e de discussão de ideias, tendo sido ampliado para a 

criação de momentos de convívio e de socialização entre pessoas transgénero. 

 Clube de Leitura, com cerca de 12 elementos, deu sequência à promoção dos encontros habituais 

até ao início de 2014, tendo interrompido atividade com o encerramento do Centro LGBT; 

 Grupo de Teatro da ILGA, com cerca de 25 elementos, ensaiou regularmente no Espaço Ágora e 

estreou em 2014 a sua segunda e terceira peças – “MacBeth” e “Anjos”, respetivamente no 

Espaço Ágora (em maio) e no Teatro Turim (em julho); 

 Este é o ano em que nasce o MOVE, Grupo de Desporto da ILGA, que realizou um primeiro jogo 

de futsal com a participação de 10 mulheres; 

 E nasce também o Núcleo de Fotografia, que realizou um Workshop de Fotografia na Casa 

Independente.  

Atividades Culturais e Políticas no Centro 
Melhorámos a divulgação das atividades do Centro LGBT nos canais de comunicação virtuais da ILGA 
Portugal, nomeadamente no site (www.ilga-portugal.pt), nas redes sociais como o Facebook do Centro 
LGBT (que contava já com 1519 fãs) 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. 
No primeiro semestre de 2014, a programação foi ajustada às condicionantes do encerramento das 
instalações do Centro LGBT em fevereiro. Nesse sentido, para além de algumas atividades pontuais 
realizadas no espaço provisório e limitado do Centro LGBT – Serviços, na Rua do Comércio, foram 
promovidas parcerias que permitiram a realização de diversos eventos em vários espaços, 
descentralizando as atividades do Centro LGBT e expandindo públicos pela cidade: 
 1 Workshop de costura e 1 workshop de fotografia, no espaço da Casa Independente; 

 2 Tertúlias dinamizadas pelo investigador e voluntário Henrique Pereira, no espaço provisório da R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promover uma programação regular, mas 
dirigida, de atividades culturais, lúdicas e 
políticas; 

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

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

 Debate “A caminho da igualdade para as pessoas LGBT na União Europeia”, com as presenças de 

Ana Gomes (PS), Ana Matos Pires (Livre), Fabíola Cardoso (BE), Joana Barata Lopes (Aliança Portugal 

- PSD/CDS-PP), Orlando Figueiredo (PAN), Rita Rato (CDU), na Fundação José Saramago; 

 Conferência “O mundo não é Arco-Íris: Geografias da Discriminação de Pessoas LGBT”, em 

coorganização com o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e a rede ex aequo – associação de 

jovens LGBTS, e com o apoio institucional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 

no Palácio Foz; 

 Com a parceria estabelecida com o espaço Ágora e o CCL – Centro de Cursos Livres, foi possível 

manter os ensaios do Grupo de Teatro e do Coro CoLeGaS, bem como realizar as apresentações da 

peça Macbeth do Grupo de Teatro da ILGA; 

 Acolhemos e dinamizámos festas, como a festa de aniversário do fórum da rede ex aequo (no 

antigo espaço do Centro LGBT) e a festa de Carnaval “Ménàge à trois: ILGA Portugal, DMA e Teatro 

do Bairro”, no Teatro do Bairro; 

 É de realçar, ainda, a manutenção das atividades dos grupos de interesse que continuaram a 

dinamizar pela cidade iniciativas que promovem os valores do Centro LGBT. O melhor exemplo foi a 

iniciativa “Arco-Íris no Jardim”, em parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia, que contou 

com a participação de vários grupos (Famílias Arco-Íris, GIR@S, GRIT e CoLeGaS), permitindo que 

assinalassem juntos o Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e Transfobia, no Jardim do Príncipe 

Real; 

 Dado o sucesso das iniciativas ILGA Remix, foi organizada uma sessão na Casa Independente, a 

cargo dos grupos CoLeGaS e Famílias Arco-Íris, reunindo uma vez mais voluntárias/os de diversos 

serviços e grupos e gerando a interação com espaços da cidade para além do espaço do Centro 

LGBT. 

Centro LGBT no Arraial Lisboa Pride 2014 
O espaço Welcome Center do Arraial Lisboa Pride permitiu divulgar junto de vários milhares de pessoas o 
trabalho feito diariamente no Centro LGBT, bem como todos os serviços de apoio disponíveis, 
distribuindo-se vários milhares de folhetos informativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dinamizar o Welcome Center no evento 
Arraial Pride, replicando e divulgando as 
atividades e recursos do Centro LGBT;  
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Sendo um espaço destacado à entrada do evento, com a função de receção e acolhimento de todas/os 
as/os visitantes, permitiu replicar a dinâmica do Centro LGBT por um dia, dando visibilidade às nossas 
atividades e serviços, com banners, brochuras e com a presença de voluntárias/os dos diversos serviços.  
Também foi espaço para recolha de dados através da aplicação de questionários, recolhendo dados para 
o Observatório da Discriminação da ILGA Portugal e apoiando estudos e investigações nacionais 
relacionadas com a temática LGBT.  
Em 2014, estima-se que tenham participado cerca de quarenta mil pessoas no Arraial Lisboa Pride.  
A edição do Arraial de 2014 foi definitivamente marcada pelo ato simbólico da entrega da chave das 
futuras instalações do Centro LGBT à direção da ILGA Portugal, por João Afonso, vereador com o pelouro 
dos Direitos Sociais na Câmara Municipal de Lisboa. 

O novo Centro LGBT 
O novo espaço, na Rua dos Fanqueiros, é marcado pela centralidade da baixa lisboeta, reforçando a 
dimensão de visibilidade que se pretende na conquista de direitos iguais.  
Após um período de obras, o Centro é inaugurado em setembro, reabrindo de novo as portas à 
comunidade LGBT. Até ao final do ano foi o tempo de fazer uma nova mudança que exigiu a 
reorganização material e funcional adaptada a dois espaços diferenciados (Centro Comunitário no nº 40, 
R/C e escritórios no nº 38, 3ºEsq.). 
No mês de outubro, o Centro LGBT assumiu uma nova coordenação que garantirá a sua organização e 
programação, bem como a gestão das equipas de voluntariado. 
 
Ainda acabado de chegar à R. dos Fanqueiros, no dia 11 de Novembro o Centro LGBT comemorou o seu 
17º aniversário com um afterwork drink, que teve a participação do Centro de Documentação Gonçalo 
Diniz na organização de uma mostra fotográfica, bem como a participação da Associação EKA [unity], na 
criação de uma instalação para o urinol do Centro pela artista plástica Eurica Magan. 
Nos últimos dois meses do ano, o Centro LGBT investiu sobretudo na estratégia de reconstrução de 
dinâmicas de funcionamento que foram interrompidas por vários meses e que se ressentiram 
inevitavelmente. A retoma da programação cultural do Centro LGBT e o estímulo à reintegração 
comunitária no novo espaço foram os grandes enfoques. 
 
Neste sentido, foi retomado o ciclo de conversas Aqui e Agora, com a Tertúlia "Aqui estás segur@: asilo e 
as pessoas LGBT", que teve a participação do CPR (Conselho Português para os Refugiados), no Dia 
Internacional dos Direitos Humanos; 
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Realizou-se o Grande Jantar de Voluntári@s, com a participação do DJ Popsucker; 
O Centro LGBT esteve aberto na véspera e no dia de natal, afirmando-se como espaço de acolhimento e 
de celebração da diversidade;  
O grupo Famílias Arco-Íris promoveu uma “oficina para gnom@s mágic@s!”, com reciclagem e 
construção de efeitos alternativos alusivos à época do natal; 
Em parceria com a associação Rota Jovem, foi promovida uma Formação Internacional de Direitos 
Humanos, que teve a participação de 24 jovens da Hungria, Polónia, Ucrânia, Macedónia, Itália, Bélgica, 
França, Chipre, Bulgária e Portugal; 
O conceito de programação temática regular foi materializado nas quintas feiras de “ILGA-te aos Filmes”; 
sextas feiras de “ILGA-te aos Jogos Tradicionais”; no “ILGA-te ao Palco”, em parceria com a peça de 
teatro Búffalo; e ainda, no “ILGA-te à Música”, com a estreia da cantora Bianca Jacques. 
A abertura do novo Centro LGBT permitiu continuar a incentivar a sua utilização fora do 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 AMPLOSIG (Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de 
Género), o GAT (Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA) e a Associação Rota 
Jovem. 
 
Continuámos a otimizar e potenciar os serviços disponibilizados à comunidade em geral, nomeadamente 
à população LGBT:  
 
Centro de Documentação Gonçalo Diniz (CDGD) 
 

No ano de 2014, o Centro de Documentação Gonçalo Diniz esteve praticamente encerrado, com 

atividades mínimas, que se reduziram, grosso modo, à colaboração na Feira do Livro LGBT do Porto e ao 

apoio à distância a alguns estudos e investigações sobre temáticas LGBT. 

Os motivos para essa interrupção no serviço resultaram, essencialmente, de dois fatores: 

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

 Apoiar estudos académicos e trabalhos 
similares, à distância; 

 Continuar a incentivar doações para o 
CDGD e desenvolver a coleção;  

 Continuar a informatização do catálogo 
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1. Mudança na Coordenação do serviço: a documentalista que coordenava o serviço nos últimos anos, 

desde 2009, ficou, por motivos pessoais, incapaz de assegurar a continuidade das suas tarefas de um 

modo consistente e regular. Manteve, ao longo do ano, algumas funções de Coordenação das atividades 

e da equipa de voluntári@s, mas em regime - ela própria - de voluntariado e com menos regularidade. 

2. Mudança de instalações: em fevereiro de 2014, o Centro LGBT, que integrava o Centro de 

Documentação, foi obrigado a encerrar por não conseguir assegurar os meios de segurança e 

salubridade necessários para a sua manutenção no espaço onde se localizava, na Rua de São Lázaro. 

 

Com o espaço encerrado e em perigo, o Centro de Documentação teve de ser desmantelado e 

acondicionado para que a sua coleção pudesse ser transferida para a nova morada. Encontrado o espaço 

definitivo para a nova sede, na Rua dos Fanqueiros, a equipa de voluntariado concentrou os seus 

esforços na arrumação e reacondicionamento da documentação nas novas instalações. 

Em 2015, espera-se que seja retomado o funcionamento normal do Centro de Documentação, estando 

reunidas as condições para que se desenvolva o trabalho que consta do Plano de Atividades definido 

para esse ano. 

 

Educação e Formação  

 
Contribuindo para o cumprimento da medida 52 do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, 
Cidadania e Não Discriminação (2014-2017) e das medidas 10 e 48 do V Plano Nacional de Prevenção e 
Combate à Violência Doméstica e de Género 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: 
 
- Ação de sensibilização em Discriminação e Violência contra as Pessoas LGBT, com duração de 7h30 
horas, que decorreu a 19 de novembro de 2014 no Comando Metropolitano de Lisboa, com a 
participação de 25 guardas da GNR e agentes da PSP.  
- Ação de sensibilização em Discriminação e Violência contra as Pessoas LGBT, com duração de 12 horas, 

corrente; 

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

 Finalizar o processo de carregamento e 
lançamento do site e manter atualização; 

 Coordenar a produção e divulgação de 
atividades culturais: 

o Promoção de literatura e 
autor@s LGBT (Feira do Livro 
LGBT e Apresentações de livros) 

o Tertúlias e Encontros, sobre 
questões LGBT e/ou diretamente 
relacionadas 

o Clube de Leitura mensal 

 Prestar apoio na divulgação de serviços, 
atividades, eventos e notícias. 

 
  

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 
continuar a investir na vertente da 
educação e formação de públicos 
específicos promovendo pelo menos uma 
ação de sensibilização para 
formadores/as das forças de segurança, 
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que decorreu a 27 e 28 de novembro de 2014 no Centro LGBT, com a participação de 16 técnic@s da 
Segurança Social. 
 
Durante o ano de 2014, participámos ainda em 3 ações de formação online dinamizadas pela Escola de 
Policia da União Europeia (CEPOL), tornando-nos na 1a organização LGBT europeia a fazê-lo: 
- a 23 de junho sobre LGBT victims of crime: specificities and best practices; 
- a 10 de setembro sobre Specificities of discrimination against LGBT people; 
- a 5 de novembro sobre How to engage with the LGBT community. 
Em cada uma destas ações participaram mais de 100 membros de forças de segurança da União 
Europeia, tendo estando sempre presentes formand@s portuguesas/es. 
 
Serviços de Apoio e Aconselhamento 
 
1. LINHA LGBT – Linha telefónica de Apoio e Informação sobre questões LGBT 

 

 No final de 2014, a equipa constituia-se de 26 operadoras/es voluntárias/os, que desenvolveram o 

serviço da Linha LGBT todas as semanas, de quartas a domingos, das 20h às 23h.  

 Neste ano, a Linha LGBT recebeu um total de 185 contactos (89 via telefone, 72 por skype e 24 por 

email), perfazendo 5126 minutos de atendimento. A natureza da maioria dos pedidos é para quebra 

de isolamento, desabafo e ajuda psicológica (53%); questões sobre sexualidade, orientação sexual e 

identidade de género (19%) e pedidos de informação sobre atividades da ILGA (19%). Em 

comparação com o ano anterior, houve um aumento de 83 contactos (mais 1648 minutos de 

atendimento do que em 2013). 

 O grande investimento do grupo/coordenação permitiu o funcionamento da Linha LGBT inclusive nos 

dias 24, 25 e 31 de Dezembro. 

 A 5ª edição da formação de voluntári@s para a Linha LGBT decorreu nos dias 18, 19, 25 e 26 de 

outubro de 2014, com a duração total de 28 horas, e contou com a participação de 11 participantes 

(3 mulheres e 8 homens). 

 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 

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: 

 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; 

 Promover uma ação de formação para 
voluntári@s da Linha LGBT; 

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

 Reforçar a rede de parcerias com 

mailto:volunt%C3%A1ri@s
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serviço. Este trabalho mensal de supervisão é feito voluntariamente pela psicóloga clínica Joana 

Almeida. 

 A coordenação interna entre pares, passou em 2014 para a responsabilidade das operadoras Daniela 

Ferreira e Patrícia Alves que, em conjunto com a coordenadora do Centro LGBT, promoveram a 

realização de reuniões mensais para tratamento de questões funcionais, bem como um balanço 

avaliativo global no final do ano. 

 Em articulação com a direção da Associação, a coordenação do serviço fez o diagnóstico das 

preocupações e aspetos a melhorar no funcionamento e divulgação do serviço e traçou um plano 

estratégico de divulgação que começou a implementar ainda no final de 2014. 

 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.  

 A equipa organizou jantares mensais de convívio fora do Centro LGBT e atividades inseridas no 

programa mensal para fomentar a coesão e o trabalho de equipa.  

 
2. Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) 

 
 

 Em 2014 foram acompanhados 20 novos casos (11 mulheres e 9 homens) no Serviço de 
Aconselhamento Psicológico, para além dos que transitaram de 2013. Foram vários os motivos para 
o pedido de apoio: desde gestão de processos de coming out; dúvidas sobre orientação sexual e 
identidade de género; problemas familiares e/ou conjugais; parentalidade LGB, queixas relativas a 
ansiedade, depressão e/ou ideação suicida, homofobia e bifobia internalizada; discriminação em 
razão da orientação sexual. 

 Foi organizada a 3ª Formação Inicial em Psicoterapia em Questões LGBT, nos dias 10 e 31 de maio e 
1 e 7 de junho de 2014, nas instalações da Amnistia Internacional. A formação contou com 20 
participantes (15 mulheres e 5 homens). A equipa do SAP passou a ser constituída por 30 
terapeutas ativas/os e a receber casos encaminhados pela ILGA Portugal. 

 Devido à entrada de novos/as terapeutas na equipa, foi possível que o serviço alargasse o seu foco 
de intervenção, oferecendo terapia familiar e de casal bem como acompanhamento psiquiátrico. 

 Foram conduzidas 11 sessões de supervisão com a equipa de terapeutas colaboradoras/es. As 

instituições, serviços e outros 
recursos sociais que permitam 
reencaminhamentos mais adequados 
e eficazes; 

 Otimizar o registo de dados para 
futuros estudos estatísticos e 
atualizar o Manual de Recursos; 

 Avaliar semestralmente o serviço da 
Linha LGBT para melhorar os seus 
procedimentos e otimizar a sua 
capacidade de resposta. 

 
 
 

 
 

2. Serviço de Aconselhamento e 

Psicoterapia (SAP) 

 

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

 
 
 

 Avaliar semestralmente o SAP com fim 
a melhorar os seus procedimentos e 
otimizar a sua capacidade de 
resposta; 
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sessões continuaram a decorrer na Consulta de Sexologia da Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa. A partir de novembro de 2014, devido ao alargamento da equipa, as sessões 
de supervisão passaram a ser bimensais. 

 Continuaram a realizar-se entrevistas de triagem presencial, de modo a proceder a um 
encaminhamento adequado às necessidades do/acliente. 

 Continua em vigor o Protocolo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, no sentido do SAP 
acolher, anualmente, um/a estagiária/o profissional de psicologia. Adicionalmente, foi estabelecido 
um protocolo com o ISPA-Instituto Universitário, no sentido de acolher um estágio curricular, que 
teve início em setembro de 2014. 

  O SAP continua divulgado no site da ILGA Portugal, na área dos serviços e apoios disponibilizados 
pela Associação. Também foi disponibilizada informação sobre o serviço no Welcome Center do 
Arraial Lisboa Pride 2014. Mantiveram-se as parcerias anteriores com as associações parceiras rede 
ex aequo e AMPLOS no sentido de poderem reencaminhar os pedidos de ajuda que lhes chegam 
para o SAP. 

 O SAP participou no 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que decorreu no Centro 
Cultural de Belém," Lisboa," de 9 a 13 de setembro de 2014, apresentando o poster científico 
“Providing Competent Psychological Care for LGBT Citizens: The Example of ILGA Portugal 
Counselling Service”. 
 

 
3. Departamento Jurídico 

 
 

 Em meados de 2014 o Departamento Jurídico deixou de apenas acompanhar casos de associad@s da 
ILGA Portugal, passando a ser um serviço de informação jurídica e acompanhamento informal de 
casos de discriminação em razão da orientação sexual e identidade de género acessível a qualquer 
pessoa. 

 Foi alargada a equipa de voluntári@s do Departamento para 16 pessoas (incluindo estudantes de 
Direito) e a coordenação do mesmo foi alterada, passando agora a ser assegurada por um membro 
da Direção e por um membro do staff da ILGA Portugal.  

 O Departamento respondeu a 60 pedidos de informação e casos de discriminação que chegaram 
diretamente ao email do jurídico ou por via de outros serviços da ILGA Portugal. Dos casos em 

 
 
 
 
 
 

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

  

 Continuar a investir na divulgação do 
SAP. 
 
 
 
 

 

 
 
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 
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questão ressalvam-se os pedidos de informação sobre reconhecimento de direitos de 
parentalidade, os pedidos de informação sobre a possibilidade de casamento de estrangeir@s em 
Portugal, alguns pedidos sobre situações onde foram encontradas dificuldades no reconhecimento 
civil da identidade de género das pessoas trans, alguns casos de discriminação no local de trabalho 
e no âmbito da doação de sangue, e alguns casos de violência doméstica e crimes de ódio. Os casos 
pertinentes recebidos pelo Departamento foram partilhados com o projeto Observatório da 
Discriminação. 

 Com base nos protocolos existentes, reencaminharam-se pedidos para entidades parceiras (como a 
APAV) e reencaminharam-se os pedidos de ajuda não inseridos na temática LGBT para outras associ 
ações e recursos.  

 O Departamento continuou envolvido no acompanhamento 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.  

 O Departamento esteve também envolvido na preparação dos regulamentos e especificidades 
legais relacionadas com a organização e participação no Arraial Lisboa Pride 2014 e continuou com 
processos de recuperação judicial de créditos de entidades devedoras que participaram em 
anteriores edições do Arraial Pride. 

 O Departamento Jurídico colaborou ainda na elaboração de contratos de trabalho (incluindo 
rescisões dos mesmos) e de prestação de serviços de membros do staff da Associação. 

 Deu-se continuidade ao processo de registo de marcas de interesse para a Associação. 

 O Departamento participou numa das ações de formação geral de voluntári@s e numa das 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. 

 O Departamento organizou, em colaboração com a Amnistia Internacional Portugal, o workshop 
‘Famílias Arco-Íris e o acesso à justiça’. 

 Submeteu-se uma candidatura para uma representante do Departamento participar num workshop 
internacional sobre strategic litigation, mas não foi aceite. 

 

4. Apoio à Integração Social 

 O Serviço de Integração Social (SIS) continuou a prestar apoio a cidadãs/aos e famílias LGBT que se 

relacionada com a temática LGBT; 

 Prestar apoio jurídico à 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; 

 Manutenção da base de dados de 
legislação, jurisprudência, pareceres e 
outros documentos que se mostrem 
do interesse do Departamento 
Jurídico atualizada e organizada; 

 Organizar e atualizar a base de dados 
onde se registam os pedidos de apoio 
com fim a estudos posteriores; 

 Manter negociações com Ordem dos 
Advogados para apoio judicial a 
associad@s (em parceria com a 
Ordem dos Advogados ou com 
autorização desta). 

 
 
 
 
 
 

4. Apoio à Integração Social 

 Continuar a acompanhar e a 
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encontram em situações de vulnerabilidade ou de emergência social. De modo a promover o acesso 
pleno aos direitos sociais, o serviço continuou a articular com redes de suporte social e tem 
parcerias com organizações e organismos públicos com respostas sociais. 

 Dada a complexidade das situações existentes, a intervenção assume um caráter integrado e 
multidisciplinar, contando a equipa com 2 profissionais do staff da Associação, com 
formação/experiência em Direito e Psicologia, trabalhando de forma integrada com os outros 
serviços da Associação, nomeadamente com o Serviço de Acompanhamento Psicológico e o 
Departamento Jurídico. 

 O SIS respondeu a 3 pedidos de ajuda de jovens LGBT expulsas/os de casa; acompanhou 5 casos de 
violência doméstica em casais de pessoas do mesmo sexo; e, acompanhou 8 casos de 
refugiad@s/requerentes de asilo LGBT e trabalhou em estreita cooperação com o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras e Conselho Português para os Refugiados.    

 Houve ainda uma inclusão dos dados dos casos acompanhados pelo SIS no Observatório de 
Discriminação.  

   

reencaminhar situações de apoio 
social;  

 Prosseguir esforços no sentido de criar 
um Gabinete de Apoio Social. 

 

Porto Arco-Íris 
 
Tendo iniciado em setembro de 2011, no âmbito de um financiamento via Programa Operacional 
Potencial Humano do Quadro de Referência Estratégico Nacional, através do eixo 7.3 – reforço técnico e 
financeiro de ONGs, a conclusão do projeto Porto Arco-Íris estava inicialmente prevista para dezembro 
de 2013. Contudo, uma avaliação positiva dos resultados obtidos por parte da entidade gestora – a 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – possibilitou o adiamento do término das actividades 
para junho de 2014. Durante os 34 meses de duração deste projeto foram cumpridos todos os objetivos 
inicialmente traçados em sede de candidatura, tendo mesmo sido superadas algumas expectativas no 
âmbito do trabalho de sensibilização, com iniciativas de carácter inovador, que permitiram desenvolver 
em toda a região norte, a partir da cidade do Porto, uma dinâmica construtiva e crítica no âmbito do 
combate à discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género, com destaque para 
a intervenção em zonas onde o peso desta discriminação, que se traduz especialmente pela invisibilidade 
e o isolamento de muitas pessoas LGBT, se faz sentir com maior expressão, designadamente fora dos 
grandes centros urbanos. 
Dá-se conta do trabalho desenvolvido durante esse semestre. Entre janeiro e junho de 2014, o núcleo de 
trabalho do Porto:  

Porto Arco-Íris 
 
• com conclusão inicialmente prevista para o 
final de 2013, não foram planeadas actividades 
para o ano de 2014 neste âmbito 
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 Consolidou a dinâmica de voluntariado, acolhendo novos membros e promovendo uma terceira 
ação de formação, com a participação de 12 pessoas 

 Dinamizou uma ação de sensibilização para 35 assistentes operacionais do agrupamento de 
escolas de Alfena 

 Promoveu uma ação de sensibilização de caráter inovador, com um grupo de 50 utentes e 5 
formadores/as do Centro Hospitalar Psiquiátrico Sobral Cid, em Coimbra 

 Participou em vários encontros internacionais: dois workshops no âmbito do projeto europeu 
“Being an LGBT parent as an experience of democracy and active citizenship”, sobre famílias arco-
íris, em Lisboa e Bolonha; um workshop designado “Capacity Building Seminar on Norm Critical 
Approach on Education”, promovido pela ILGA Europe e pela IGLYO nas instalações da 
organização RFSL, em Estocolmo, Suécia; um encontro sobre bullying em contexto escolar, 
seguido da 1ª Conferência da Rede Europeia Anti-Bullying, promovido pela ILGA Europe, em 
Atenas, Grécia 

 Prestou apoio à organização da 11ª edição dos Prémios Arco-Íris e do Arraial Pride de Lisboa 

 Participou em várias iniciativas de Biblioteca Humana: uma promovida pelo Município de 
Valongo, em escolas de nível básico e secundário do concelho, com várias sessões nas escolas 
Escola BS São Lourenço, Escola BS Campo e Escola Vallis Longus, abrangendo um total de 
aproximadamente 400 jovens; uma iniciativa de carácter inovador, o Museu Humano no Centro 
Cultural de Alfena, dirigido à população sénior da localidade (cerca de 40 pessoas); três sessões 
do III Museu Humano promovido pela Associação de Solidariedade Internacional, na Escola EB23 
da Madalena e na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia, num total de 210 participantes 

 Dinamizou várias ações de sensibilização em contexto escolar, dirigidas a alun@s do nível básico 
e secundário: 4 sessões com turmas de 10º ano, no âmbito da disciplina de Filosofia, na Escola 
Básica e Secundária de Campo, num total de 76 alun@s; 4 sessões com 8 turmas de 7º ano de 
escolaridade, na Escola Básica da Lixa, e cinco sessões sobre bullying homofóbico e transfóbico 
para dez turmas de 9º ano da Escola Secundária da Lixa, a convite da representante do Ministério 
da Educação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Felgueiras (total de 360 jovens); 
uma sessão de sensibilização com cerca de 80 jovens do 9º ano de escolaridade da Escola 
Profissional Artística Árvore, no Porto; uma sessão na Escola Secundária de Águas Santas, Maia, 
para 40 jovens de cursos profissionais; uma sessão na Escola Secundária de Monsarrate (Viana do 
Castelo), para quatro turmas de nível secundário, abrangendo 100 alun@s e 4 professores/as; 

 Promoveu também momentos de sensibilização em contexto universitário: uma aula de 
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mestrado em educação na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto (total de 
20 alun@s); uma aula sobre a intervenção da Associação ILGA Portugal, no âmbito da disciplina 
de Sexo e Género, para 10 alunas da FPCEUP; já em outubro, participou no seminário 
“Desumanização e prática psicológica”, organizado pelo Núcleo de Estudantes da FPCEUP; 
participou no debate sobre “Homoparentalidade”, organizado pelo Núcleo de Estudantes da 
Universidade Lusíada do Porto 

 Dinamizou uma sessão sobre estratégias de advocacy no âmbito de uma formação de pares em 
saúde sexual e consumo de drogas promovida pela Agência Piaget para o Desenvolvimento 
(APDES), com cerca de 20 participantes 

 Interveio em vários suportes media: no programa “Os implacáveis”, na Rádio Placard (Vila Nova 
de Gaia), dedicado ao tema da “Coadoção em casais do mesmo sexo”; intervenção via 
telefonónica no programa “Testemunho Direto”, do Porto Canal, dedicado à votação do projeto 
de lei sobre co-adoção. 

 Prestou apoio, através do acompanhamento e serviço de intérprete do processo de casamento 
junto da conservatória de registo civil do Porto, a quatro casais de cidadãs/ãos estrangeir@s  

 Colaborou com vários estudos de âmbito académico e associativo, através de entrevistas, 
informações e divulgação para recolha de dados 

 Promoveu um contacto com o município do Porto, através de uma reunião com o vereador da 
habitação e ação social, e a entrega de 70 exemplares (já em outubro) do livro “Primeiro Cresci 
no Coração”, ao departamento de educação, para posterior distribuição em jardins-de-infância 
do concelho  

 Dinamizou sessões mensais das “Conversas Para Lê-Las – comunidade de leitura de temática 
lésbica”, no espaço cultural A Cadeira de Van Gogh, envolvendo aproximadamente 120 pessoas 

o Ara, romance de Ana Luísa Amaral (com a presença da autora) 
o Entre Mulheres – Depoimentos Homoafetivos, de Edith Modesto, seleção de depoimentos 

com o tema comum da Bissexualidade 
o Dia da Mulher –  textos das participantes e artigos de imprensa - “O que é ser mulher”? 
o Ana Zanatti (entrevista conduzida por Rita Gomes, a propósito do livro “Onde está o 

amor?” e a sua escrita), III Feira do Livro LGBT do Porto 
o Comemoração dos 40 anos do 25 de Abril - Textos de Vange Leonel, “grrrls. Garotas 

iradas”, sobre a visibilidade e o coming out de figuras públicas e a cidadania LGBT 
(ocupação do espaço público) 
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o 2 anos de “Conversas Para Lê-Las” - Manuela Amaral, poesia (seleção): leitura e 
comentário de poemas, reconstrução de um poema censurado 

o Annemarie Schwarzenbach - Projeção e comentários biográficos de imagens de AS, seleção 
de textos para debate, concurso de quadras de S. João de temática L 

o Identidades – vídeo sobre Judith Butler e teoria queer (relação com feminismos e 
movimentos LGBT) - Sessão dinamizada por Andreia Faria (participante das “Conversas” e 
poetisa); Dinâmica: o que é ser uma mulher / um homem?; - Debate em torno das 
respostas d@s participantes e do vídeo 

o Trabalho e o universo (dos negócios) LGBT – artigo do Público de outubro de 2013 sobre 
António Simões, CEO do Banco HSBC; - Vídeo de A. Simões sobre diversidade e inclusão no 
HSBC e a sua importância enquanto modelo LGBT na empresa e no mundo do trabalho 

o Sessão com Eduarda Ferreira. Tema: “Invisibilidade Lésbica e Cidadania Sexual”, texto 
proposto para debate - Destaque para outros temas: ativismo lésbico, a ocupação do 
espaço público por lésbicas, políticas de igualdade 

 Dinamizou, a pedido do pelouro da cultura e juventude do Município de Valongo, 9 sessões de 
leitura do livro infantil “Primeiro Cresci no Coração”, numa biblioteca municipal e em 4 escolas, 
abrangendo um total de 416 crianças; os resultados desta actividade (fotografias e desenhos) 
foram exibidos na terceira edição da Feira do Livro LGBT do Porto 

 Organizou, com assinalável sucesso, a 3ª edição da Feira do Livro LGBT do Porto, no espaço 
Centro Comercial Bombarda; do programa fizeram parte apresentação de livros com autoras/es, 
uma exposição de ilustrações – “Eat your fruits”, e a leitura de um conto para crianças. Estima-se 
que durante uma semana cerca de 200 pessoas tenham passado pelo recinto  

 Esteve representado no evento “Eros Porto”, na Exponor, com uma banca de materiais 
informativos, com destaque para a sensibilização sobre IST’s 

 Organizou a 2ª edição do ciclo de cinema LGBT “We are family”, no cinema Passos Manuel, com 
4 sessões ao longo de 4 dias, frequentadas por 250 espetadoras/es, e com uma festa de 
encerramento do projeto no final 

 Lançou uma brochura com a apresentação de resultados globais do projeto, assim como um 
vídeo, que foi disseminado em diversas plataformas online e redes sociais (alojado em 
https://www.youtube.com/watch?v=llnrYUV-Khs) 
 

 



 
 

 30 

Comemorações do Orgulho LGBT 
 
 A 18ª edição do Arraial Lisboa Pride ficou marcada pela mudança da identidade do próprio evento. O 

nome mudou para Arraial Lisboa Pride num esforço consciente de aproximação à cidade de Lisboa e às 
Festas de Lisboa, cujo programa oficial integra. A programação do palco do Arraial Lisboa Pride foi 
particularmente diversificada, com Almada Guerra, DMA, Gigi, Da Chick e Cais do Sodré Funk 
Connection, para além de um conjunto alargado e muito diversificado de músicas/os portugueses que 
atuaram em nome próprio num espetáculo de homenagem a António Variações no ano em que se 
completaram 30 anos da sua morte. Das 16h às 04h o Terreiro do Paço voltou assim a ser a maior pista 
de dança do país com mais de 40 000 pessoas a passar pelo grande evento do Orgulho LGBT. Foi 
organizado uma vez mais em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a EGEAC e aconteceu 
a 28 de junho, data exata da celebração internacional da revolta de Stonewall.  
Face ao sucesso de 2013, mativemos a aposta na diversificação da programação das 12h de espetáculo 
de forma a chegarmos inclusivamente a outros públicos. Neste sentido, contactámos a Jazzy Dance 
Studios e a Fuego & Flamenco para que dinamizassem o recinto do Arraial Lisboa Pride com atividades 
de apresentação dos seus grupos mas também de interação com o público no recinto. Desta sinergia 
surgiram apresentações de sevilhanas, wacking, aulas de salsa e kisomba e atuações de Salsa Stage e 
Orchidaceae. O Welcome Center continuou o seu trabalho de intervenção, replicando o Centro LGBT 
no Terreiro do Paço e disponibilizando informação sobre os projetos e serviços da ILGA. 
O Arraialito teve novamente uma programação própria, forte e variada, dirigida a crianças e que 
incluiram atividades de sociabilização variadas: danças e jogos, workshop de construção de 
instrumentos, playstation e jogos e, ainda, uma participação especial de alun@s do Chapitô. Num 
reforço da visibilidade das famílias arco-íris que extrapola o Arraialito e que marca a vergonha da 
Assembleia da República em 2014, o Arraial Lisboa Pride acolheu o renovado grafismo do projeto 
“Famílias, Aqui” – que fixa instantâneos de oito famílias com pais gays e mães lésbicas – no Welcome 
Center. 
Foi também durante a 18ª Edição do Arraial Lisboa Pride que foi assinado o protocolo de cedência de 
espaço entre a ILGA Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa, dando assim um lugar permanente à 
sede da Associação e ao Centro Comunitário com todas as suas valências e serviços.  

 A 15ª Marcha do Orgulho LGBT contou uma vez mais com uma grande representação da ILGA 
Portugal, sendo resultado de um esforço concertado das seguintes associações e coletivos: actiBistas – 
coletivo pela visibilidade bissexual, APF – Associação para o Planeamento da Família, Associação ILGA 
Portugal, Bichas Cobardes, Clube Safo, GAT – Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de 

Comemorações do Orgulho LGBT 
 

 Garantir a centralidade do 18º Arraial Pride, 
bem como a sua diversidade, qualidade e 
abrangência, com uma aposta na 
profissionalização da coordenação do Arraial 
Pride e na criação e reforço de parcerias 
estratégicas e obtenção de apoios alargados; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Participar na organização da 15ª Marcha do 
Orgulho LGBT. 
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VIH/SIDA, Grupo Transexual Portugal, não te prives (Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais), Opus Gay, 
Panteras Rosa, PolyPortugal, rede ex aequo e SOS Racismo. 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.  
 

 

 
 

Prevenção do VIH/SIDA e outras IST 
 
 Continuámos a acompanhar as reuniões e trabalhos do Fórum Nacional da Sociedade Civil VIH/SIDA. 
 Distribuímos materiais de divulgação produzidos em 2012: 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”. 

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

 A par dos diversos materiais informativos sobre VIH/sida e outras ISTs, foram distribuídos entre 
janeiro e outubro de 2014: 68544 preservativos masculinos, 3000 preservativos femininos, 37008 
saquetas de gel lubrificante e 114768 kits sexy. Beneficiaram destes materiais de prevenção o Centro 
LGBT, cinco saunas em Lisboa, uma sauna na Margem Sul e uma sauna no Porto; dois bares LGBT em 
Lisboa e a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. A distribuição de 
material de prevenção está suspensa desde outubro de 2014 por falta de espaço para as remessas nas 
novas instalações da ILGA Portugal. 

 A Brigada do Preservativo realizou-se mensalmente até junho, e em colaboração com o Checkpoint 
LX, tendo sido responsável pela distribuição de Kits Sexy e material impresso de prevenção em zonas 
de entretenimento frequentadas por pessoas LGBT no Príncipe Real e Bairro Alto. A Brigada do 
Preservativo do Conde Redondo não tem lugar desde setembro de 2013 e por impossibilidade de 
remessas de material de prevenção também as Brigadas do Preservativo no Príncipe Real e Bairro Alto 
se encontram suspensas. 

  O Arraial Lisboa Pride foi mais uma vez potenciado como uma oportunidade singular para promover a 
prevenção do VIH/sida e outras ISTs, tendo-se realizado pela 14ª vez a “Hora do Preservativo” com o 
apoio do CNVIH através do fornecimento gratuito de Kits Sexy para distribuição concertada, entre as 
23h e as 24h por tod@s @as pessoas que se encontravam no recinto. 
 

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 
lubrificante e materiais informativos em 
locais de entretenimento, engate e 
prostituição frequentados por 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 
 
É de assinalar a atividade de Grupos de Interesse ainda não constituídos formalmente, como o Grupo de 
Teatro, o MOVE – Grupo de Desporto, o Clube de Leitura ou o Conversas Para Lê-las, cujas atividades 
têm sido contributos importantes para o trabalho da Associação e estão resumidas nos pontos Centro 
LGBT e Porto Arco-Íris.  
 
1. CoLeGaS – Coro Lésbico, Gay e Simpatizante 
 Continuou a promover ensaios semanais no Centro LGBT e no Espaço Ágora (durante o período de 

indisponibilidade do Centro); 
 Consolidou o grupo, com um novo maestro e a subsequente integração de vários novos elementos em 

todos os naipes; também o repertório foi consolidado e alargado, com a introdução de cinco novos 
arranjos; 

 Fez 8 atuações públicas em Portugal:  
- nos Prémios Arco-Íris, no Teatro do Bairro, em Lisboa 
- na Casa Independente, em Lisboa, no Remix organizado pelo CoLeGaS 
- organizou a atuação de rua “Rio de todas as cores” no âmbito da iniciativa “Todos os rios vão dar ao 

Carmo” para assinalar o 25 de abril 
- na Embaixada, no Príncipe Real, em Lisboa, no âmbito da iniciativa Arco-Íris no Jardim, organizada 

em conjunto com a Junta de Freguesia da Misericórida para assinalar o Dia Mundial de Luta Contra a 
Homofobia e Transfobia 

- no Arraial Lisboa Pride, abrindo o palco do evento no Terreiro do Paço, em Lisboa 
- na inauguração do novo espaço do Centro LGBT na Rua dos Fanqueiros 
- no Museu da Música, em Lisboa 
- na Conferência da AMPLOS, “Ao teu lado”, no Picoas Plaza, em Lisboa 
 Representou Portugal no festival Various Voices, em Dublin, com uma atuação no palco integrada na 

programação e também com uma atuação de rua.  
 

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;  

 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 a Direção em diversos pedidos de diferentes meios de comunicação social e na definição de 

estratégicas sobre parentalidade, nomeadamente durante o desgastante processo da proposta de 
referendo sobre coadoção; apoiámos também (diretamente) várias dezenas de famílias e futuras 

2.  Famílias Arco-Íris 
 

 Colaborar com a Direção no apoio e 
informação a famílias arco-íris; 
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famílias de pessoas LGBT através de resposta a questões colocadas  
 Organizámos em Lisboa um workshop integrado no projeto Being an LGBT parent as an experience of 

democracy and active citizenship sobre cidadania ativa numa dimensão europeia, com a presença de 
mães e ativistas de vários países europeus. Participámos, no âmbito deste mesmo projeto, no 
workshop sobre estratégia nas redes sociais, em Bolonha. 

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

 Realizámos várias atividades com e para famílias como o Arraialito, o piquenique comemorativo do 
Dia das Famílias, o atelier para gnom@s mágic@s ou o lançamento do livro “A Vila das Cores” no 
Centro LGBT; 

 Continuámos a atualizar o website familias.ilga-portugal.pt, complementando-o sistematicamente 
com novas informações, notícias e pareceres vários. 

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

 Apoiámos a itinerância da exposição "Famílias aqui"; 

 Concluir, em parceria com 
associações europeias, o projeto 
"being an lgbt parent as an 
experience of democracy and active 
citizenship"; 

 Potenciar a participação na NELFA, 
apoiando o crescimento desta rede e 
fortalecendo a intervenção ativista a 
nível europeu;  

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

 Dinamizar o fórum online, integrado 
no website familias.ilga-portugal.pt; 

 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. 

 
4. GIR@S - Caminhadas 

 
 Organizou onze caminhadas de carácter lúdico e cultural na região da Grande Lisboa. 
 Participou na Corrida dos Faróis no Estoril 

 
 Integrou o bloco da ILGA na Marcha do Orgulho LGBT 

 
 Consolidou o grupo tendo sido integrados novos elementos. 
 Mantém no grupo de coordenação uma Animadora Sócio-Cultural que estagiou na ILGA 

 
 Participou em dois eventos culturais - lançamento de livros de Richard Zimler e João Firmino 

3.  Gir@s – Caminhadas 

 Organizar uma vez por mês, uma 
Caminhada de caráter lúdico e 
cultural; 

 Peddy Paper de temá ca LGBT;  

 Organização conjunta com a AMPLOS 
de três caminhadas;  

 Associar grupo de ciclismo ao Gir@s; 

 Con nuar a apoiar @s estagiári@s da 
área de Animação Sócio-Cultural que 
venham a integrar a ILGA; 
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  Par cipação em eventos culturais e 
desportivos organizados por terceiros. 

 
4. Grupo de Reflexão e Intervenção sobre Transexualidade (GRIT) 
 
 Encontros/Convívios dirigidos a pessoas trans, com o objectivo de promover o diálogo. 

 
 O GRIT deu resposta a vários pedidos de apoio relacionados com matérias legais, clínicas e sociais no 

âmbito da transexualidade, com particular ênfase nos processos de alteração de nome e sexo no 
registo civil, em território nacional e nos consulados. 

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

 Continuação da distribuição dos materiais elaborados no âmbito do projeto TRANSformation. 
 
 Participação em sessões de esclarecimento, no âmbito da temática transexual, levadas a cabo pelos 

grupos locais da associação rede ex aequo. 
 
 Participação na Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa com uma faixa reivindicativa que apelava ao 

reconhecimento das pessoas trans. 
 
 Dinamização de uma Mailing List interna sobre questões relacionadas com identidade de género / 

transexualidade. 
 
 Divulgação do GRIT entre a comunidade transexual, com o objetivo de reunir mais voluntári@s 

interessados em colaborar na luta ativista transexual, 
 
 
 

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

 Manter os Encontros de Convívio para 
pessoas transexuais no Centro LGBT, 
com periodicidade mensal; 

 Realizar Brigadas de Apoio e 
Prevenção nos locais privilegiados à 
prostituição trans, com periodicidade 
mensal e em colaboração com o 
Grupo de Trabalho de Prevenção do 
VIH/sida e outras IST; 

 Assinalar o Aniversário da Morte de 
Gisberta (Fevereiro) e o Dia da 
Memória Trans (Novembro); 

 Participar das Celebrações do Orgulho 
LGBT, integrando o bloco da ILGA 
Portugal na Marcha do Orgulho LGBT; 

 Continuar os esforços no sentido de 
construir um website para o GRIT, 
integrado no portal da ILGA Portugal; 

 Potenciar a participação na TGEU, o 
contacto com outras organizações 
europeias focadas nos direitos das 
pessoas trans e fortalecendo a 
intervenção ativista a nível europeu.  

 
 

 
A Direção da Associação ILGA Portugal 
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