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I. Relatório de Actividades de 2021 

A primeira metade de 2021 foi, ainda, bastante influenciada pela pandemia, continuando 

o apoio através da Rede de Apoio da Comissão Organizadora (CO) da Marcha do orgulho 

de Lisboa (MOL). O apoio prestado pela Opus a pessoas em situação de vulnerabilidade 

prosseguiu mesmo após o fim da actividade da Rede. 

Foi dado seguimento às actividades iniciadas em 2020 e algumas das acções planeadas, 

que não puderam ser iniciadas no ano anterior, foram, finalmente, iniciadas. 

As actividades seguiram as grandes linhas definidas pela Direcção no Plano de 

Actividades proposto, e aprovado, para 2021: 

(1) obtenção de financiamento que permita a cobertura das despesas operacionais da 

Associação e da CATE (Casa de Acolhimento Temporário de Emergência),  

(2) contratação de, pelo menos, uma pessoa para apoio à actividade, e  

(3) prossecução de projectos de apoio à comunidade.  

A associação viu a sua imagem e visibilidade reforçadas ao longo do ano, contribuiu para 

o estabelecimento de pontes e para a criação de uma rede informal, mas extremamente 

eficaz, a nível nacional, com diversos colectivos e associações, e criou ligações 

imprescindíveis com diversas entidades (Instituto da Segurança Social (ISS), Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa (SCML), Comissão para a Cidadania e a Identidade de Género 

(CIG), Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade (SECI), Instituto Português 

do Sangue e da Transplantação (IPST),etc. 

A Opus continuou a colaborar, directa e indirectamente, com a Academia, divulgando e 

apoiando diversos projectos científicos, e com a Comunicação Social, dando entrevistas, 

e ajudando a encontrar pessoas para entrevistar.  

 

I.1 Candidaturas a Projectos e Financiamentos 

I.1.1 Fundo de Emergência Social (FES) da CML 

Depois de ter sido iniciado a 31 de Junho de 2020 o processo, junto da CML, para 

requisição do FES, foi, finalmente, aprovada a 18/05/2021 a atribuição do apoio 

financeiro excepcional à Obra Gay Associação no valor de: 

 

 9.9331,98 € 
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I.1.2 Apoio técnico e financeiro a organizações da sociedade civil 

LGBTI da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 

A Opus submeteu o projecto «Rainbow Portal by Opus Diversidades». 

O projecto visa a criação de um Portal web «all-in-one» sobre a comunidade LGBTQI+, 

com áreas direccionadas ao público em geral, áreas dirigidas a públicos-alvo 

(profissionais de saúde, funcionários públicos, departamentos de recursos humanos, etc.) 

e áreas específicas para pessoas LGBTQI+, permitindo uma resposta multifacetada e 

descentralizada, com disponibilização, num único local, de ferramentas, instrumentos e 

recursos enquadrados na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 

2018-2030, designadamente, o Plano de Acção para o Combate à Discriminação em 

Razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género, e Características Sexuais 

(PAOIEC), com o objectivo de promover o conhecimento sobre a situação real das 

necessidades das pessoas LGBTI e da discriminação em razão da OIEC; garantir a 

transversalização das questões da OIEC e combater a discriminação em razão da OIEC, 

além de prevenir e combater todas as formas de violência contra as pessoas LGBTI na 

vida pública e privada.   

Identificámos 3 eixos essenciais para alcançar esses objectivos: Formação, Informação, 

Apoio, que pretendemos disponibilizar num único local, de fácil acesso, utilizando 

ferramentas informáticas e meios virtuais.   
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O projecto foi aprovado e o protocolo assinado a 19/10/2021 com um valor de: 

 

 8.227,13 € 

 

 

 

I.1.3 Programa Mais Ajuda do LIDL 

A Opus concorreu ao Programa Mais Ajuda do LIDL não tendo o projecto submetido 

alvo de financiamento. 

 

I.1.4 Concurso IKEA IDAHOT 2021 

A Opus submeteu uma candidatura que, apesar da boa classificação, não alcançou 

financiamento. 
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I.1.5 Celebração de Protocolos para Projectos Específicos de Housing 

First e Apartamento Partilhado, no âmbito da Estratégia Nacional 

para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA). 

Foi submetida uma candidatura para a resposta disponibilizada pela CATE que, a ser 

aprovada, constituiria o primeiro protocolo para pessoas LGBTQIA+ em situação de sem-

abrigo. 

 

I.1.6 Projecto Europeu Erasmus+ 

O Projecto Addressing LGBTIQ+ Youth Homelessness and Housing Deprivation tem 

como objectivo o desenvolvimento de estratégias para serviços e instituições sociais 

relativamente à compreensão, prevenção e combate à discriminação e exclusão no acesso 

à habitação da população LGBTIQ+ jovem e consistirá numa abordagem multivariada à 

problemática da exclusão, abandono habitacional e discriminação no acesso à habitação 

e nos motivos que levam a situações de sem-abrigo, propondo uma série de políticas e 

medidas de acção à Comissão Europeia. 

A candidatura foi submetida em colaboração com as Associações Quore (Itália) e 

Ljubljana Pride (Eslovénia). 

 

I.1.7 Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (BNAUT) 

A Opus submeteu uma candidatura a Financiamento de respostas para Alojamento 

Urgente e Temporário (Investimento RE‐C02‐i02 | COMPONENTE 02 – Habitação), 

promovido pelo Instituto da Segurança Social (ISS) e pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU), através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para 

obras na CATE. 

Apesar de ter concluído com sucesso a 1ª fase de avaliação, a cargo do ISS, e de ser 

elegível para financiamento, dado que o imóvel não é propriedade da associação, a 

candidatura não pôde prosseguir. 

Acresce que é exigido pelo IRHU que, em sede de candidatra, seja apresentado o 

Contrato-Promessa de Compra e Venda (CPCV), em caso de aquisição, ou o Contrato de 

Empreitada, em caso de Obras ou Construção. 

Como é óbvio, para uma IPSS, esses requisitos são inexequíveis. Como tal, iniciámos 

contactos junto da CML para celebração de um protocolo para cedência de espaço que 

possa ser recuperado com os Fundos, com a Opus a assegurar a resposta, e com a Senhoria 

com vista à aquisição do imóvel. 
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I.1.8 Estágios Profissionais ATIVAR.PT 

A Opus submeteu candidatura ao IEFP para 3 Estágios Profissionais: 

− 2 para psicólogas 

− 1 para Assistente Social 

 

I.2 Angariação de Fundos 

I.2.1 Campanha de Consignação de 0,5% do IRS 

 

 

• Artigo Dezanove «Consignação do 

IRS. Seis entidades LGBTI+ 

disponíveis para receber o teu 

donativo»: 

https://dezanove.pt/consignacao-do-

irs-seis-entidades-1430935  

https://dezanove.pt/consignacao-do-irs-seis-entidades-1430935
https://dezanove.pt/consignacao-do-irs-seis-entidades-1430935
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I.2.2 Campanha de Angariação de Donativos para Obras na CATE 

 

 

I.2.3 Campanha de Venda de T-shirts 
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I.2.4 Iniciativa Vitamina-te / Opus Diversidades:  

Campanha de angariação de produtos de higiene para as pessoas acolhidas na CATE 

por parte da Amway 

https://www.instagram.com/tv/CRM9TEZgz7c/?utm_medium=share_sheet 

 

I.2.5 Angariação de fundos para a Opus Diversidades pela «Wired 

Operation» 

Para assinalar o mês do orgulho LGBTQ+, a Wired Operation apresentou uma linha de 

árvores inspiradas nas várias bandeiras do orgulho LGBTQ+ com o objetivo de lhes dar 

destaque e visibilidade para que todes es membres da comunidade se sintam válides, 

acolhides e celebrades, principalmente num momento tão complicado na Europa e no 

Mundo no que diz respeito aos direitos LGBTQ+.  

Por cada árvore vendida, 3€ reverteram para a Opus Diversidades 

https://www.instagram.com/p/CPlypt_t89J/?utm_medium=share_sheet  

https://www.instagram.com/p/CQGU-nWNXzc/?utm_medium=share_sheet  

https://drive.google.com/file/d/1_QnMrqjmVyTO-

psFLujyChKgg_tPxtzu/view?usp=sharing  

 

I.2.6 Quotas de Pessoas Associadas, Consignação de IRS e Donativos 

O número de pessoas associadas permanece muito reduzido, havendo ainda lugar a 

reduções ou isenção de pagamento de quota a algumas dessas pessoas, devido a situação 

socioeconómica. 

Dada a elevada quantidade de trabalho, ainda não foi possível realizar campanhas de 

angariação de pessoas associadas nem criar factores atractivos (como perks/vantagens) 

suficientes para atrair novas pessoas.  

Por isso, o valor de quota de foi mantido em 2021. 

 

 320,00 € 

 

Verificou-se um aumento da verba obtida através da consignação de 0,5% do IRS, que 

resulta tanto das campanhas de divulgação, especialmente aproveitando o podcast Para 

Lá do Arco-Íris®, como do aumento de visibilidade da associação. 

 

https://www.instagram.com/tv/CRM9TEZgz7c/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPlypt_t89J/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQGU-nWNXzc/?utm_medium=share_sheet
https://drive.google.com/file/d/1_QnMrqjmVyTO-psFLujyChKgg_tPxtzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QnMrqjmVyTO-psFLujyChKgg_tPxtzu/view?usp=sharing
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 311,41 € 

 

Acreditamos que em 2022, precisamente por este motivo, o valor será substancialmente 

superior.  

A consignação de IVA em sede de IRS é muito menos atractiva e, por isso, não 

acreditamos que alguma vez venha a ser muito elevada. 

O valor de donativos foi bastante elevado e pensamos que o viés por efeito da Campanha 

de Angariação de Fundos «Doar Também É Marchar» é mínimo, dado que em 2021 

apenas ocorreu uma única vez, logo em Janeiro. 

É relevante constatar que alguns dos serviços disponibilizados gratuitamente pela 

associação, nomeadamente consultas de optometria e óculos, apenas são possíveis graças 

aos donativos em espécie, e ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

 8.270,28 € 

 

Lamentavelmente, a nova empresa de Contabilidade contratada (GoodSolutions) e o 

Contabilista Certificado (Ivo Vaz) repetiram o erro da anterior CC e falharam o pedido 

de reembolso do IVA referente a 2020, apesar de instados a fazê-lo por diversas vezes. 

 

I.3 Recursos Humanos 

I.3.1 Contrato Emprego-Inserção + (CEI+) do IEFP 

Foi aprovada a candidatura para 1 CEI+ junto do IEFP para o período de Abril de 2021 a 

Abril de 2022, no valor de: 

 

 4.739,16 € 

 

I.3.2 Voluntariado 

Apesar das Campanhas de Voluntariado lançadas: 

https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4562876103770361  

https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4423823174342322 

o número de pessoas que respondeu foi reduzido e ainda menor o número de pessoas que 

se mantiveram efectivamente a prestar apoio à associação. 

 

https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4562876103770361
https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4423823174342322
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I.4 Casa de Acolhimento Temporário de Emergência (CATE) 

I.4.1 Obras 

Ao longo de 2021 foi possível realizar várias intervenções na CATE. 

Algumas suportadas pela Senhoria, ao abrigo da apólice de seguro, permitindo, ao fim de 

vários anos, parar as infiltrações e reconstruir o tecto da cozinha e pintar todas as manchas 

de humidade nas zonas circundantes. 

Também se deu início às alterações estruturais, dividindo o salão em 3 zonas 

(correspondentes às divisões iniciais da casa), permitindo aumentar a capacidade de 3 

para 4 pessoas acolhidas. 

Foi também instalada uma cabine de duche na casa-de-banho. 

Apresentamos de seguida, duas plantas da CATE, antes e depois da intervenção 

mencionada (Outubro de 2021) e algumas informações pertinentes sobre a estrutura da 

mesma. 

 

Figura 1 – Planta descritiva da Casa de Acolhimento Temporário de Emergência, com 

as respectivas distâncias em metros (m). O pé-direito é de 3,05 m. 

Tipologia e descrição dos espaços: Corredor (A), três quartos (B), uma instalação 

sanitária (C), uma cozinha (D) com dois espaços anexos separados em marquise (D’), 

um salão (E) e uma varanda (F). 

 

 

 

A 

B B B 

C 
D 

 

D’ 

 

E 

 

D’ 

 
F 
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Figura 2 – Planta descritiva da CATE após intervenção. 

Tipologia e descrição dos espaços: Corredor (A), quatro quartos (B), uma instalação 

sanitária (C), uma cozinha (D), espaços comuns de convívio (E) e acesso à varanda (F) 

e uma sala multiusos (G). 

 

A intervenção consistiu em:  

1. Divisão do salão (E), de acordo com a estrutura original, dando origem a dois 

quartos (para um novo total de 4 quartos individuais) e uma área comum, com 

acesso à varanda, onde se irá instalar a nova Biblioteca LGBTQI+  

2. Remoção da alcatifa que revestia o salão 

3. Remoção da divisão entre as marquises, e entre estas e a cozinha, para criação de 

uma zona comum de convívio  

4. Transformação de um dos actuais quartos em sala multiusos (gabinete de 

trabalho, formação direccionada, consultório, etc.) 

5. Colocação de grelhas de ventilação em G e B3 

6. Colocação de estrutura envidraçada translúcida entre B2 e B3 para permitir a 

entrada de luz natural nesse quadro interior  

7. Reparação de alguns danos provocados por anos de infiltrações provenientes do 

andar superior que nunca haviam sido reparadas 

8. Instalação de novos equipamentos na Instalação Sanitária: 

a. Suporte e coluna de Chuveiro 

b. Cabina de Duche 

 

 

A 

B3 

C 
D 

 E 

 

B1 

B2 B4 

E 

 
E 

 

E 

 

E 

 

F 

 
G 
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O valor da intervenção pode beneficiar de uma taxa reduzida de IVA de 6% em virtude 

de a CATE se encontra numa Área de Reabilitação Urbana (ARU): 

 

 2.844,15 € 

  

I.4.2 Apoio às Pessoas Acolhidas 

Algumas das pessoas acolhidas beneficiam de apoio ao alojamento por parte da SCML. 

No entanto, quando existe, representa, frequentemente, apenas uma percentagem do valor 

de alojamento protocolado. 

Além disso, várias vezes, as pessoas necessitam do apoio concedido para fazer face a 

despesas que têm (dívidas, consultas médicas, tratamentos, …) ou até de valor superior. 

Por isso, é comum haver meses em que não é cobrado o valor de alojamento e em que, 

adicionalmente, a Opus Diversidades ainda adianta, empresta ou doa dinheiro às pessoas 

apoiadas. 

 

I.5 Intervenção Comunitária 

I.5.1 Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+  

Em 2021, a Opus Diversidades continuou a integrar a Comissão Organizadora (CO) da 

Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa (MOL), tendo participado em todas as reuniões 

de preparação da Marcha de 2020 e integrado os vários subgrupos formados (logística, 

comunicação, manifesto, etc.). 

I.5.2 Iniciativa «Continuamos A Marchar» 

Devido à continuação da pandemia e do impacto sobre a população LGBTQIA+, no início 

de 2021 ainda foi necessário continuar com a Rede de Apoio da CO. A Opus continuou 

a assegurar a respectiva Gestão Financeira e a dinamizar as Campanhas de Angariação de 

Fundos «Doar também é marchar». 

I.5.3 Gabinete do Apoio ao Migrante (GAM) 

Para além do Secretário-Executivo e do Assessor Jurídico, a equipa contou com uma 

pessoa voluntária para apoiar os pedidos de apoio ao GAM. 

Apesar da pandemia ter colocado muitos serviços sem capacidade de resposta, foi 

possível ter reuniões com o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes / Alto 

Comissariado para as Migrações (CNAIM/ACM), com o Conselho Português para os 
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Refugiados (CPR) e com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU, 

com quem a Opus firmou um Acordo de Compromisso de Parceiros. 

I.5.4 Gabinete de Apoio Jurídico 

As queixas por discriminação foram aumentando em número, especialmente as que se 

referem a transfobia, tendo o Assessor Jurídico da Opus acompanhado casos mais graves 

e apresentado denúncia junto da CIG, da ACT e do próprio Ministério Público. 

I.5.5 Gabinete de Apoio Psicossocial 

Foram várias as pessoas apoiadas, a quem a Opus ajudou a estabelecer contactos e a 

encontrar apoios junto de entidades terceiras, tais como o ISS, a Linha Nacional de 

Emergência Social (LNES-144), a Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências (DICAD), a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), etc. 

Foi também possível contar com o apoio de uma psicóloga voluntária que começou a 

realizar consultas de psicoterapia a algumas das pessoas acolhidas na CATE. 

I.5.6 Criação de uma Biblioteca LGBTQI+ 

A Opus Diversidades começou a organizar uma Biblioteca LGBTQI+, dirigida à 

comunidade e a todos os que se interessam por esta temática. Uma Biblioteca inclusiva, 

construída por todas as pessoas e para todas as pessoas.  

E lançou uma campanha para angariação de livros de todos os géneros (romances, contos, 

crónicas, ensaios, biografias, poesia, fotografia, literatura infantil, peças de teatro e textos 

dramatúrgicos, livros técnicos, obras pedagógicas e didácticas, etc.) cuja temática, 

personagens ou autoria sejam, de algum modo, LGBTQI+ 
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I.5.7 Como se Sentirá uma Criança após Ser Agredida por um Adulto? 

No âmbito do Roteiro da Associação Animar para celebrar o Dia Internacional da 

Juventude, a Opus acolheu a exposição fotográfica na Casa da Cidadania da Junta de 

Freguesia de São Domingos de Benfica. 

Concebida no âmbito do Projeto Cuba (Con)Vida CLDS 4G, coordenado pela Terras 

Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, em conjunto com a CPCJ de 

Cuba e com o apoio da Escola Profissional de Cuba e do Município de Cuba, as pessoas 

jovens foram desafiadas a envolver-se numa iniciativa de voluntariado para sensibilizar 

toda a comunidade para a prevenção urgente dos maus-tratos infantis.  

Muitas das histórias «fotografadas» foram contadas na primeira pessoa, e a exposição 

pretende mostrar que é possível quebrar a violência se nos colocarmos na pele de quem a 

sofre. 

Para além da visualização das fotos, a Opus promoveu dois debates-satélite para reflexão 

e debate sobre o tema, que também foram transmitidos em directo nas redes: 

• Agressões a Crianças e Jovens LGBTQI+ 

com Rita Paulos, Directora Executiva da Casa Qui  

e Manuela Ferreira, Presidente da AMPLOS 

https://fb.watch/8VxykkNr0v/  

• Intervenções em Crianças e Jovens Alvo de Violência 

com Cristina Viegas, Psicóloga, Membro da equipa de Assessoria Técnica aos 

Tribunais, da Unidade de Infância e Juventude, do Departamento de 

Desenvolvimento Social, do Instituto da Segurança Social, tem trabalhado 

bastante em Intervenção Sistémica com famílias, Educação Parental e Intervenção 

junto de Crianças e Jovens em Perigo 

e João Santos da Costa, Investigador em Serviço Social, licenciado em Política 

Social com especialização em Protecção e Segurança Social e Mestre em 

Sociologia, com vasto percurso em reabilitação psicossocial e assistência médica 

e humanitária internacional, intervenção social e grande experiência em Saúde 

Mental e Capacitação 

https://fb.watch/8VxwBKY_-j/ 

I.5.8 Apoio ao Processo Legislativo 

Foram várias as pessoas deputadas e Grupos Parlamentares que pediram apoio à Opus 

para a redacção de Projectos de Redsolução e Projectos de Lei sobre temas relacionados 

coma  população LGBTQI+, nomeadamente, casas de acolhimento e apoio à habitação, 

apoio à empregabilidade de pessoas trans, acolheu a exposição fotográfica na Casa da 

Cidadania da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

https://fb.watch/8VxykkNr0v/
https://fb.watch/8VxwBKY_-j/
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I.5.9 Livro – Investigação e prática: Abordagens interdisciplinares sobre 

a saúde e o bem-estar das pessoas LGBTI+ 

A Opus foi convidada pela Associação Plano i, enquanto responsável pelo 

desenvolvimento do estudo nacional Íris - Trajectórias de Vida de Pessoas LGBTI 

Vítimas de Violência Doméstica Íris, para escrever um capítulo para o livro em epígrafe 

sobre Envelhecer fora do armário. 

I.5.10 HATE COVID-19.PT 

Participação na Investigação «HATE COVID-19.PT – Detecting Overt and Covert Hate 

Speech in Social Media», sobre Discurso de Ódio Online, INESC-ID, Agência de 

Notícias Lusa, Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Laboratory for Robotics and 

Engineering Systems – Interactive Technologies Institute (ITI-LARSyS) e Departamento 

de Comunicação NOVA FCSH. 

https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/hate-covid-19-pt-um-projeto-que-seguira-o-rastro-

ao-discurso-de-odio-em-portugues/   

I.5.11 Painéis de Avaliação da CIG 

Participação nos seguintes Painéis de Avaliação: 

• Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional de Igualdade e Não-

discriminação e do IV Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico 

de Seres Humanos (2018-2021) | CIEG - Centro Interdisciplinar de Estudos de 

Género, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa (ISCSP-ULisboa) 

• Estudo nacional sobre as necessidades das pessoas LGBTI e a discriminação em 

razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características 

sexuais | CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE  

I.5.12 Conselhos Consultivos 

A Opus é membro do: 

• Conselho Local de Ação Social de Lisboa (CLAS-Lx) e da Rede Social de Lisboa 

• Conselho Municipal para a Igualdade  

• Conselho Consultivo LGBTQI+ nacional 

• Conselho Consultivo da CIG 

 

 

 

https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/hate-covid-19-pt-um-projeto-que-seguira-o-rastro-ao-discurso-de-odio-em-portugues/
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/hate-covid-19-pt-um-projeto-que-seguira-o-rastro-ao-discurso-de-odio-em-portugues/
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I.6 Activismo(s) 

I.6.1 Dádiva de Sangue  

• Evento «O Sangue Não tem Orientação Sexual» 

https://www.facebook.com/events/3997884550273891  

 

 

Apelámos a todas as pessoas LGBTQIA+, muitas das quais eram dadoras e deixaram de 

o ser, ou simplesmente se recusam a doar, devido à discriminação, para que se juntassem 

a nós, no doa 19/03/2021, e mostrassem ao IPST que o sangue se distingue por A, B, AB, 

O e não por LGBTQI+ 

... PORQUE NÃO HÁ SANGUES MAIS IGUAIS QUE OUTROS 

 

Para além do evento, a Opus redigiu um Manifesto que foi divulgado nas redes. 

No dia marcado para a acção, da parte da manhã, a DGS, finalmente, divulgou a 

actualização da Norma que discriminava em função da Orientação Sexual. 

A posição da Opus perante a Norma Actualizada pode ser consultada AQUI. 

• Colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) 

Na sequência desta acção, a Opus foi convidada pela Exma. Senhora Presidente do IPST, 

Dra. Antónia Escoval, a participar, juntamente com a ILGA, o GAT e a Casa Qui, na 

elaboração de conteúdos formativos, tanto para profissionais de saúde como para o 

público em geral 

Também nos foi solicitado que avaliássemos e sugeríssemos alterações ao novo Manual 

que estava a ser elaborado. 

https://www.facebook.com/events/3997884550273891
https://opusdiversidades.org/opus-diversidades-posicao-perante-norma-atualizada-da-dgs/
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Isso permitiu evitar que se tivesse acabado com a discriminação em função da orientação 

sexual na Dádiva de Sangue, mas que se abrisse a porta à discriminação em função da 

identidade de género. 

Felizmente, o trabalho conjunto foi profícuo e as alterações sugeridas, tanto no Manual 

como no Questionário de Triagem foram aceites. 

I.6.2 Acórdão do Tribunal Constitucional sobre a Lei da 

Autodeterminação da Identidade de Género, Expressão de Género e 

Protecção das Características Sexuais  

• Esclarecimento sobre a informação errada transmitida pela Comunicação Social: 

https://opusdiversidades.org/esclarecimento/ 

 

• Pedido de Audiência a Grupos Parlamentares, Deputados Únicos e Deputadas Não 

Inscritas: 

https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4520056758052296 

 

https://opusdiversidades.org/esclarecimento/
https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4520056758052296


 

 

 
20 

• Carta Aberta às pessoas Deputadas à Assembleia da República sobre a urgência de 

iniciar o processo legislativo para regulamentação dos nos 1 e 3 do artigo 12o da Lei 

no 38/2018, de 7 de Agosto, na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional:  

https://drive.google.com/file/d/1d4pVkBtlWSO7gSDQue-wGz7waWQh3bBS/view 

Foram imensos os colectivos e pessoas individuais, anónimas e conhecidas, que a 

assinaram. 

https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4542736802450958  

https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4535956586462313  

I.6.3 Intervenções e Tomadas de Posição  

Foram vários os temas e os eventos em que a Opus tomou posição pública, interveio e 

se manifestou:  

• Vídeo: Porquê o Orgulho? https://www.youtube.com/watch?v=zU4RfLUWMfk 

• Vídeo: Opus – IDAHOT 

https://www.facebook.com/opusdiversidades/videos/3049919308665194  

• Webinar IDAHOT: «Experiências e boas práticas na intervenção LGBTI» da CIG 

e da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade (SECI) (com a Opus Gay 

Madeira) 

https://www.facebook.com/opusgaymadeira/posts/754193275223315   

https://www.facebook.com/opusgaymadeira/posts/755153995127243  

• Proposta à SECI e à CIG para Publicação em Portugal dos Livros Infantis da 

autoria de Lawrence Schimel e Elina Braslina, multados e proibidos na Hungria e 

sujeitos a chancela «só para maiores de 18 anos» na Rússia: 

 

• Webinar sobre «Os Direitos das Pessoas Idosas LGBTI», organizado pelo @CIPA-

Novo Dia (Envolvi), inserido na Campanha «Pelos Direitos Humanos da Pessoa 

Idosa», no âmbito do projeto ENVOLVi, do Eixo 2 do programa Cidadãos Ativ@s, 

financiado pelos EEA Grants.  

https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4542736802450958
https://www.facebook.com/opusdiversidades/posts/4535956586462313
https://www.youtube.com/watch?v=zU4RfLUWMfk
https://www.facebook.com/opusdiversidades/videos/3049919308665194
https://www.facebook.com/opusgaymadeira/posts/754193275223315
https://www.facebook.com/opusgaymadeira/posts/755153995127243
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• Webinar «Minha Vida, Meu Trabalho», sobre Questões Laborais na Comunidade 

LGBTI+, no âmbito da Campanha 16 Dias de Activismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres 

Com Manuela Ferreira (Amplos), Afonso Aroso Louro (Arco-íris Bragança), Ana 

João Lopes (rede ex aequo), Mariana Machado e Maria Clara Müller. 

https://www.facebook.com/umar.acores/videos/962428957691146  

• DESCENTRACENAS regressa de férias  

com Ana Ferreira e a Cláudia Soares do LGBTI VISEU, João Cartax do LGBTI 

Leiria, Diogo Rivers da PATH - Plataforma Anti Transfobia e Homofobia - Coimbra 

e Helder Bértolo da Opus Diversidades e do Para Lá do Arco-Íris como convidado 

• Dossier de Linguagem Neutra e Inclusiva  

A Opus Diversidades foi anfitriã de um dos eventos de lançamento e apresentação 

do livro, da autoria Pri Bertucci, editado pela Consultoria @diversitybbox e o 

Instituto [SSEX BBOX], no Palácio Baldaya, em Benfica. 

• NADA QUE CURAR | Debate sobre Terapias de Conversão  

https://www.facebook.com/josegusmao76/videos/3107944726092318/  

• Participação no projecto DiversIDADES - Conversas Intergeracionais, de Inês Dust  

• Lançamento do #UnhasSemGenero 

 

• Mulheres trans no desporto 

• Saúde Menstrual 

• Descentralização dos processos de transição hormonal e cirúrgico de pessoas trans 

• Ilegalização das Terapias de Conversão 

• BEIJAÇO – Beijo Lésbico no Jardim do Arco do cego 

https://www.facebook.com/umar.acores/videos/962428957691146
https://www.facebook.com/josegusmao76/videos/3107944726092318/
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• Marcha Dia Internacional Contra Todos os Tipos de Violência Sobre a Mulher  

• 1ª Marcha LGBTI de Leiria 

• 4.ª Marcha de Viseu Pelos Direitos LGBTQIA+ 

• Hastear da Bandeira na CML no IDAHOT 

• Dia da Visibilidade Trans  

• Rede Nacional  STOP UE-Mercosul Portugal (https://youtu.be/ciOkwzusc5k) 

• Coluna de opinião com o título «Qual é o teu género, EMEL?», da autoria de 

Pedro Gomes Sanches, no Expresso   

• Dia Nacional da Saúde Sexual (4 de Setembro) – Sociedade Portuguesa de 

Sexologia 

• Podcast Com o Credo na Boca Sociedade Portuguesa de Psicossomática 

Vulnerabilidades e interseccionalidades LGBTI+ 

• Assembleia LGBTI+, organizada por Beatriz Gomes Dias e pelo Bloco de Esquerda 

• Versão Corrigida do Projeto de Voto de Congratulação N.° 614/XIV do Chega (24 

de Junho) sobre a aprovação na Hungria de legislação que defende a instituição da 

Família 

• No âmbito do World Pride Day, o Volt Europe convidou a Opus Diversidades para 

falar de questões LGBTQIA+ na Europa (https://bit.ly/3g01Oa5)  

• Apresentação dos novos Guias do Projecto "Ampliando Famílias" da Amplos no 

âmbito do Dia Municipal para a Igualdade, 24 de Outubro de 2021 

 

I.7 Visibilidade da Associação 

I.7.1 Redes Sociais e contacto com a comunidade 

A Opus utilizou as redes sociais essencialmente a três níveis: 

• Divulgação de acções, eventos, tomadas de posição e actividades da Associação 

• Apelo à consignação de 0,5% em sede de IRS e à participação em angariação de 

donativos  

• Colaboração, directa e indirecta, com a Academia, através da participação e 

divulgação em/de diversos projectos científicos 

• Partilha de notícias e efemérides relacionadas com a população LGBTQIA+ 

 

 

https://youtu.be/ciOkwzusc5k
https://soundcloud.com/user-572529419/com-o-credo-na-boca-ep-46-helder-bertolo?fbclid=IwAR1zT3UJyMQqlXyTccjXZCSzBXET8OsG0L7B0vA_-juuVMytdFSkGh1xm0M
https://bit.ly/3g01Oa5
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I.7.2 Colaborações e Menções na Comunicação Social 

Foram várias as pessoas jornalistas que contactaram a Opus, tanto para solicitar 

entrevistas e opiniões sobre diversos temas, como para pedir apoio para encontrar 

pessoas para entrevistar e dar testemunhos.  

1. Dádivas de Sangue 

• Expresso  

• Observador  

• Público – P24  

2. Terapias de Conversão: 

• Semanário NOVO 

• Notícias Magazine 

• Setenta e Quatro 

3. Mês do Orgulho  

• Manhãzitos da 3 

4. Carta Aberta ao Parlamento a propósito do Acórdão do Tribunal Constitucional 

sobre a Lei da Autodeterminação da Identidade de Género, Expressão de 

Género e Protecção das Características Sexuais 

• O Novo 

• Diário de Notícias 

• Esquerda.net 

5. Opus Gay Madeira 

• Dezanove 

• Diário de Notícias  

 

I.8 Opus Gay Madeira 

A Opus Gay Madeira realizou as seguintes atividades durante o ano de 2021: 

• Articulações com o governo regional para o apoio financeiro acordado no protocolo 

assinado em Janeiro de 2019; 

• Projecto de cooperação com TSDT- Sesaram, para encaminhamento e 

acompanhamento de membros da comunidade LGBTQI+ da ilha para análises clínicas 

periódicas;  

https://expresso.pt/sociedade/2021-03-19-Homossexuais-passam-a-poder-dar-sangue-Ainda-estou-a-tremer.-So-nao-estou-com-lagrimas-porque-nao-e-do-meu-feitio-bc19535b?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=sociedade&utm_content=Homossexuais+passam+a+poder+dar+sangue%3A+%22Ainda+estou+a+tremer.+S%C3%B3+n%C3%A3o+estou+com+l%C3%A1grimas+porque+n%C3%A3o+%C3%A9+do+meu+feitio%22
https://observador.pt/programas/resposta-pronta/dadiva-de-sangue-associacao-de-orientacao-sexual-a-comportamentos-de-risco-tem-de-terminar/
https://soundcloud.com/publico-980450019/esperemos-que-a-nova-norma-da-dgs-ponha-fim-a-discriminacao-nas-dadivas-de-sangue?in=publico-980450019/sets/p24
https://onovo.pt/pais/reorientacao-sexual-prometer-a-cura-e-oferecer-a-doenca-KI291941
https://www.noticiasmagazine.pt/2021/as-chagas-das-terapias-de-conversao-para-homossexuais/historias/267418/?fbclid=IwAR1AJ4hqJ8xaJWvA3AJ5af1ms6GmZOf0xDctWjYqOxHo0DKfg3rJmywunfs
https://setentaequatro.pt/investigacao-74/praticas-de-conversao-de-orientacao-sexual-torturas-que-ainda-acontecem-em-portugal
https://www.rtp.pt/play/p7770/e551726/manhazitos-da-3
https://onovo.pt/politica/centenas-respondem-ao-constitucional-e-pedem-a-ar-que-legisle-sobre-identidade-de-genero-nas-escolas-EG484701?fbclid=IwAR1nY6b_kBdmm0zL4q2bcIL__K7jgReZQbxtqEleleHa74ySLV10OVJo4q4
https://www.dn.pt/sociedade/carta-aberta-pede-urgencia-na-regulacao-da-autodeterminacao-da-identidade-de-genero-13914122.html?fbclid=IwAR1L5rWWIJSRGCIJp6OUSW5IsL9zwt5OL7uMhUY6UR1sOiAoGMNVRmtgIQw
https://www.esquerda.net/artigo/carta-aberta-pede-regulamentacao-urgente-do-direito-identidade-de-genero-nas-escolas/75583?fbclid=IwAR3eHMoPOgr7qB_oiM04T_pudSW9dP08HhUnrAmXXUmP6qQ_t74493yzfu4
https://dezanove.pt/camara-do-funchal-atribui-5000-euros-a-1436355
https://www.dnoticias.pt/2021/5/7/260458-chega-repudia-apoios-atribuidos-pela-cmf-a-causa-lgbti
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• Acções de Sensibilização na comunidade educativa (online e presencial): "Respeito 

pela diferença", informação educativa sobre as pessoas LGBTQI+, conquistas e 

desafios; 

• Projecto de investigação científica com a participação da UMA (Universidade da 

Madeira): "Expectativas de Relacionamentos entre Homens (HSH*) em Aplicações 

Geolocalizadas”; 

• Atendimentos psicossociais, a pessoas da comunidade LGBTQI+ e familiares (online 

e presencial); 

• Organização da 5ª Marcha do Orgulho Gay Madeira (Madeira Pride) – evento online. 

• Celebração de Protocolos com as Câmaras Municipais do Funchal e da Ribeira Brava, 

para a realização de Acções de Sensibilização e de Formação no valor de, 

respectivamente: 

 

 5.100,00 € 

 6.250,00 € 
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II. Relatório Orçamental de 2020 

 

Podem ser encontrados, em anexo, os diversos documentos contabilísticos, relativos ao 

ano de 2021, facultados pelo nosso Contabilista Certificado, Dra. Ivo Vaz, da 

GoodSolutions, Lda. 

O respectivo Balanço Contabilístico do exercício de 2021 é de 9.415,77 € (NOVE MIL 

QUATROCENTOS E QUINZE EUROS E SETENTA E SETE CÊNTIMOS), em que a 

Obra Gay Associação [Opus Diversidades] continuou a honrar as suas despesas fixas, 

referentes ao imóvel alugado da Sede/CATE: renda, água, electricidade, comunicações, 

internet e limpeza, assim como algumas despesas de representação e deslocação 

(refeições e deslocações). Para além da CATE, o trabalho essencial reflectido nos 

documentos contabilísticos é o de apoio à população LGBTQI+.  
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III. Conclusões 

 

O presente Relatório de Actividades e Contas de 2021 foi baseado na intenção da 

aplicação das iniciativas descritas no PAO2021. 

A presente direcção compromete-se a trabalhar continuamente nestes pontos, para os 

melhorar nos restantes anos da direcção vigente, e a incluir outros que considere urgentes 

e essenciais, na luta pelos Direitos LGBTQI+. 

 

 

Lisboa, 12 de Junho de 2022 

 

Assinaturas 

 

 

 

 

____________________________   ___________________________ 

        Helder Bértolo       Tiago Baeta 

(Presidente da Direcção)                                     (Tesoureiro)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


