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PLANO DE ACTIVIDADES – 2011 
 
Introdução 
 
Nos estatutos da AMPLOSIG, aprovados a 12 de Junho de 2010 em 
Assembleia Geral de sócios, propõe-se o desenvolvimento de acções que: 
fomentem o respeito pela diversidade de orientação sexual e identidade de 
género; programas de informação e de apoio a mães, pais e familiares de 
LGBT; acções que fomentem o associativismo de mães, pais e familiares de 
LGBT; programas de participação cidadã pelas causas LGBT; acções 
tendentes à eliminação de obstáculos de ordem jurídica que limitem a 
igualdade de direitos LGBT; acções de aconselhamento dirigidas a mães, pais 
e familiares de LGBT; programas dirigidos à resolução de problemas e 
conducentes à aceitação e integração de pessoas LGBT na família e na 
sociedade; programas de mediação familiar, laboral, comunitária e escolar.  
 
Se no ano transacto, o primeiro ano de funcionamento da AMPLOSIG, 
iniciámos acções em todas estas vertentes, pretendemos agora concretizá-las 
de forma mais participada, consistente e sustentada.  
 
O ano de 2011 será assim um ano em que esperamos que haja uma maior 
participação dos sócios e voluntários na concretização dos objectivos traçados, 
constituindo-se em grupos mais autónomos e transversais, capazes de 
responder de forma eficaz a diversas solicitações e cobrindo um maior número 
de regiões do país. 
 

1. Encontros de pais – grupos de inter-ajuda 

 Consideramos ser prioritário dar continuidade aos Encontros de Pais na 
sua configuração de grupos de inter-ajuda seguidos de sessões abertas 
e informativas. Para tal tentar-se-á manter a periodicidade bimensal 
alternadamente nas cidades de Lisboa e Porto.  

 Tentar-se-á criar condições para a progressiva autonomização do grupo 
AMPLOS-Porto. 



 2

 

 Procurar-se-á criar um grupo AMPLOS-Coimbra. Para tal prevê-se uma 
reunião com pais locais, e com alguns activistas, preparatória de uma 
sessão de lançamento da AMPLOS (à semelhança do que foi feito em 
2009 em Lisboa e Porto). 

 Elaborar-se-á um Manual de Apoio aos grupos locais de Lisboa, Porto e 
Coimbra, no qual se definam regras de funcionamento, modos de inter-
colaboração e sua relação com a direcção. 

2. Apoios individualizados 

 Dar-se-á prioridade aos pedidos individuais de apoio/ acolhimento  de  
pais e mães/ famílias  que procuram a AMPLOS 

 Procurar-se-á igualmente responder a solicitações de jovens (ou outras) 
ainda que não sejam consideradas prioritárias. 

 Concretizar-se-á, com apoio das psicólogas Joana Almeida e Patrícia 
Pascoal, o projecto de criação/ formação de uma “bolsa de pais” para 
apoios telefónicos e/ou contactos personalizados. 

 Construção, com apoio da ILGA-Portugal de um “protocolo” de 
atendimento e de reencaminhamento de pais/ jovens para especialistas 
de várias áreas (psicólogos, juristas, ou outros) sempre que necessário. 

 Criação de uma ficha de registo de cada acção/ situação de apoio.  

 Introdução de dinâmicas (envolvendo os pais que têm respondido às 
solicitações que chegam à AMPLOS) de avaliação conjunta, periódica, 
destes apoios. 

3. Alargamento do número de sócios 

 Campanha de novos sócios. 

 Maior coincidência entre número de pais que recebem apoio/ participam 
em Encontros de Pais e número de sócios. 

 Aumento da percentagem de sócios com quotas em dia. 

4. Criação de uma bolsa de voluntariado 

 Criação de uma bolsa de voluntários; formação de voluntários em 
colaboração com a rede ex aequo e ILGA-Portugal. 

5. Construção de uma rede sustentada de apoios especializados 

  Estabelecimento de protocolos de colaboração com o SAP (Serviço de 
Apoio Psicológico) com a ILGA-Portugal assim como com a GRIT-ILGA 
para as questões de identidade de género. 
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6. Participação em acções de sensibilização em ambiente escolar 

 Participação no Projecto Inclusão da rede ex aequo de acordo com 
decisão da reunião da direcção (ver anexo). 

 Participação no Observatório da Educação da rede ex aequo  seguindo 
os mesmos princípios definidos para o Projecto Inclusão. 

 Divulgação do projecto da AMPLOS junto das Direcções e Associações 
de Pais das escolas que já colaboraram com a rede ex aequo e das 
respectivas associações de pais. 

7. Colaboração com a comunicação social na divulgação do projecto da 
AMPLOS. 

 A AMPLOS disponibilizar-se-á para colaborar com a comunicação social 
em todos os temas que tiverem sentido, a que possa dar resposta, Essa 
colaboração será contudo disponibilizada desde que sejam garantidos 
preceitos éticos mínimos (confidencialidade, respeito pela autoria e pela 
integridade das mensagens disponibilizadas, transparência de 
intenções, etc.).  

 Criar sugestões e recomendações para as famílias se relacionarem com 
a comunicação social de forma adequada, justa e consciente, com base 
na experiência da AMPLOS. 

8. Estreitamento das ligações à APF em cujas instalações a AMPLOSIG 
está sediada 

 Pretende-se reforçar a relação com a APF, alargando o contacto à APF-
Norte de forma a ter mais sentido a sua sediação nesta organização. 

9. Colaboração com as organizações LGBT em particular com a rede ex 
aequo e associação ILGA-Portugal 

 Pretende-se concretizar alguns contactos já havidos reforçando a 
colaboraçãocom a rede ex aequo, ILGA-Portugal assim como com 
Centro LGBT. 

 Concretização da participação nos Projectos acima referidos. 
Organização de uma sessão/ tertúlia no Centro LGBT de Lisboa aberta a 
toda a comunidade sobre o tema “Parentalidades”. 

10. Colaboração com o GRIT- ILGA – questões de Identidade de Género 

 Procurar-se-á dar especial atenção às questões da Identidade de 
Género. A AMPLOS pensa colaborar com o GRIT-ILGA na elaboração 
de um dossier/ guia de pais sobre atendimentos clínicos.  
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 Procurar-se-á acompanhar de perto todas as acções conducentes a 
ultrapassar obstáculos referentes à aprovação e posterior aplicação da 
Lei de Identidade de Género. 

11. Contactos internacionais 

 Por iniciativa da AMPLOS e para celebrar o 1º ano da aprovação da lei 
do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, contaremos com a 
participação de Elizabeth Vendrell e Mercé Figueras da Associación 
Families de Gais e Lesbianes da Catalunha numa tertúlia a realizar no 
Centro LGBT de Lisboa sobre “Parentalidades” a 26 de Fevereiro, e num 
Encontro de Pais que terá lugar a 27 de Fevereiro no espaço cultural A 
Cadeira de Van Gogh, no Porto. 

 Aprofundamento dos contactos com a AMPGIL-Catalunha, associação 
que já nos visitou e com a qual temos relações próximas.  

 Manutenção dos contactos no âmbito da afiliação da AMPLOS à 
Associación Famílias por la Diversidad Sexual. Colaboração na 
preparação da 5ª Convenção 2013- que terá lugar em Lima, Peru. 

12. Colaboração com universidades e projectos de investigação 

 Resposta a solicitações de académicos, estudantes e investigadores 
desde que garantidos os princípios acima definidos para a comunicação 
social. 

13. Campanha de mecenato e de angariação de fundos 

 Preparação de um dossier de mecenato.    

 Procurar-se-á ainda desenvolver uma estratégia de angariação de 
fundos. 

 

14. Participação nas Marchas do Orgulho de Lisboa e Porto e Arraial de 
Lisboa e noutras actividades cívicas.  

 Participação em actividades colectivas que venham a ser organizadas 
por organizações que pugnem pela aceitação e integração de pessoas 
LGBT na família e na sociedade (desde que dentro do espírito de 
transversalidade participativa e cumpram princípios mínimos de respeito 
pela liberdade de expressão e se pautem por formas de intervenção 
pacífica). 

 Neste sentido, procurar-se-á dar seguimento à colaboração na 
organização da Marcha Pride de Lisboa participando em algumas 
reuniões preparatórias e eventualmente em actividades específicas. 
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 Procurar-se-á produzir novos materiais de divulgação (faixa, folhetos, t-
shirts) e mobilizar um maior número de pais do que no ano anterior. 

15. Celebração do 2º Aniversário da AMPLOS 

 Prevê-se que esta celebração se faça de novo com os filhos e juntando 
os núcleos da AMPLOS de Lisboa, Porto e Coimbra o mais próximo 
possível do dia 10 de Outubro de 2011. 

Pela Direcção, 

____________________________________________________________ 

Presidente da Direcção 
Margarida Lima de Faria 

Lisboa, 30 de Janeiro de 2011. 

 
 

 

 
ORÇAMENTO - 2011 

 

O orçamento de 2011 refere-se ao montante de 983,35€ que transitam de 2010 
e a rubricas ainda de difícil previsão sendo apenas asseguradas como receitas 
as resultantes do pagamento de quotas dos actuais sócios. Como despesas 
prevêem-se despesas com materiais de divulgação, transportes/ deslocações e 
telecomunicações (correios e telefones) e comissões bancárias. 

 

Designação Saldo inicial Crédito Débito 

Saldo que transita de 
2010 

983,35€ 
  

 
 
Quotas 

  
1,000.00€ 
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Despesas 
Materiais de divulgação 

500,00€ 
 

 
Despesas 
Transportes/ 
Deslocações*

 

 

 
700,00€ 

 
 
Despesas 
Telecomunicações 

 

 
500,00€ 

 
 
Comissões Banco BPI 
 

 

 
65,00€ 

 

 
 

A rubrica “Transportes/deslocações” diz respeito as despesas de transporte e 
combustível nas seguintes condições: 
 

 De qualquer elemento da direcção em missão em representação da 
AMPLOS, desde que justificado e aprovado pela direcção, em reunião 
da direcção; e desde que devidamente cabimentadas. 

 De um sócio da AMPLOS ou outra mãe/pai para apoio a mãe/ pai a 
necessitar de ajuda, desde que justificado e aprovado pela direcção, 
em reunião da direcção; e desde que devidamente cabimentadas. 

 De um sócio da AMPLOS ou outra mãe/pai para acções de formação 
e/ ou reuniões com outras organizações, desde que justificado e 
aprovado pela direcção, em reunião da direcção; e desde que 
devidamente cabimentadas. 

 
 

 
 
 
 
Pela Direcção, 

____________________________________________________________ 

Presidente da Direcção 
Margarida Lima de Faria 

 

Lisboa, 30 de Janeiro de 2011. 


