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Este mês falamos de…

Pessoas LGBTI

Nos últimos anos têm vindo a surgir em Portugal alterações legais que pretendem diminuir
a discriminação baseada na orientação sexual e/ou na identidade de género. Há dois anos
entrou em vigor a Lei n.º 38/2018 de 07 de agosto que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características
sexuais de cada pessoa: protege as pessoas trans e intersexo; simplifica procedimentos no
registo civil; elimina o requisito de diagnóstico médico e permite mudança a menores a
partir dos 16 anos (através de representantes legais).
Contudo, as pessoas LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais), ou nãoheterossexuais, continuam a ser vítimas de violência, discriminação, estigmatização e outras
violações de direitos humanos com base na sua orientação sexual ou identidade de género
ou devido à forma como estas poderão ser percecionadas por outros ou ainda por
defenderem direitos humanos relacionados com género e sexualidade.
Conheça, nesta edição, as publicações e outros materiais sobre esta temática. Boas leituras!
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Monografias
Over the Rainbow? The road
to LGBTI inclusion

A long way to go for LGBTI
equality

Autor: OECD

Autor: Agência Europeia de Direitos
Fundamentais (FRA)
Data: 2020

Data: 2020

Relatório que fornece uma visão abrangente
sobre as leis nos países da OCDE que garantem
tratamento igual para as pessoas LGBTI e sobre
políticas complementares que podem ajudar a
promover a inclusão LGBTI.

Relatório sobre inquérito realizado a 140.000
pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgénero
(LGBTI), em 2019, provenientes dos EstadosMembros da União Europeia, Macedónia e
Sérvia. Em Portugal a amostra foi de 4.294
pessoas.

(Acesso ao PDF na imagem)
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Policiamento de Crimes de
Ódio contra pessoas LGBTI

Guia para famílias de crianças
com papéis e
comportamentos de género
diverso

Formação para uma resposta policial
profissional
Publicação: Council of Europe
Autores: Joana Perry e Paul Franey
Data: 2019

Autor(es): AMPLOS
Data: 2018
O Guia pretende ser um apoio para famílias de
crianças que se expressam em termos de género de
formas não esperadas. Apresenta algumas ideias e
reflexões em torno de perguntas frequentes sobre
esta temática e disponibiliza diferentes recursos
para o seu esclarecimento.

A polícia é frequentemente o primeiro ponto de
contacto para muitas vítimas de crimes de ódio.
Este manual foi elaborado para formadores
policiais, investigadores, agentes de crimes de
ódio e polícias, para desenvolver habilidades
essenciais na identificação e investigação de
crimes de ódio contra pessoas LGBTI.
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Estudo sobre a discriminação
em função da orientação
sexual e da identidade de
género

Relatório da ECRI sobre
Portugal
Publicação: Council of Europe
Autores: ECRI Secretariat Directorate
General II - Democracy
Data: 2018

Publicação: CIG, 2010
Coleção: Estudos de género; 8
O presente estudo aborda a discriminação em
função da orientação sexual e da identidade de
género com base na aplicação de um
questionário sobre as atitudes e representações
sobre pessoas LGBT e com base na aplicação de
um questionário e de entrevistas a pessoas
LGBT em Portugal.
(Acesso ao PDF na imagem - Clicar em “Mais
documentos”)

O relatório da ECRI (Comissão Europeia contra o
Racismo e a Intolerância) centra-se em quatro
temas comuns a todos os Estados-Membros: (1)
Questões legislativas, (2) Discurso de ódio, (3)
Violência, (4) Políticas de integração
(Acesso ao PDF na imagem)

Campanha #DireitosLGBTIsãoHumanos
Como forma de assinalar os dois anos após a
implementação da Lei nº 38/2018, de 7 de agosto,
promoveu-se à divulgação, nas redes sociais, da
campanha #DireitosLBTIsãoDireitoHumanos”, que
pretende dar voz às pessoas LGBTI, em especial na
defesa dos direitos das pessoas trans.
Conheça as publicações aqui.
Aceda aos materiais da campanha aqui.

Sabia Que...
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